
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETIVO                                                                                                                                                                            
 
CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS DE 
MICROCOMPUTADOR E MONITOR 
 

LOTE 01 

Item 1  

Descrição MONITOR DE VÍDEO LED 23" 

Quantidade 100 (cem) 

Unidade Unidade 

BEC 4989520 

 

CARACTERÍSTICAS 

Padrão: padrão FULL HD; 

Tamanho da tela: de 23 polegadas; widescreen (16:9), ângulo de visualização 

(h:178º, v:178º); 

Resolução máxima: resolução de 1920 x 1080 pixels em 60 Hz, 16,7 milhões de 

cores, brilho 250 cd/m² e contraste 1.000:1; 

Dot pitch: dot pitch de no máximo 0,265 mm; 

Tipo de tela: tela de LED, com IPS, tempo máximo de resposta de 8 ms; 



Controle ajuste de tela: controle de ajuste digital; 

Ajustes de imagem: para tamanho, posição, cor, brilho, contraste, posição horizontal 

e vertical; 

Acessórios multimídia: com pedestal removível e inclinável, com conexões de 

entrada para displayport, HDMI, D-SUB, USB 3.0; 

Manual: com manual de instalação e operação em português; 

Acessórios: fonte interna de alimentação. 

Item 2  

Descrição Monitor de Vídeo LED 29", Ultrawide 

Quantidade 10 (dez) 

Unidade Unidade 

BEC 4899253 

 

CARACTERÍSTICAS 

Padrão: padrão ultrawide 21:9, ângulo de visão 178º, contraste 5.000.000:1, brilho 

250 cd/m²; 

Tamanho da tela: de 29"; 

Resolução máxima: resolução de 2560x1080 pixels a 60 Hz, FULL HD; 

Dot pitch: dot pitch de 0.27 mm; 

Tipo de tela: tela de LED com tratamento antirreflexivo, tempo de resposta 14 ms; 

Controle ajuste de tela: controle de ajuste digital; 

Ajustes de imagem: para balanço de cor e brilho; 

Acessórios multimídia: com 02 alto-falantes 5 W, saída de áudio, 02 HDMI, 01 display 

port; 

Item 3  

Descrição Monitor de Vídeo LED 27", 4K 

Quantidade 10 

Unidade Unidade 

BEC 5007097 

 

CARACTERÍSTICAS 

Padrão: padrão 4K (ultra HD); 

Tamanho da tela: de 27" widescreen (16:9), tela infinita, ângulo de visão (h:178º, 

v:178º); 



 
OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL – LOTE 01  

Tipo de monitor: com tecnologia LED; 

Acessórios: com manuais técnicos, drivers de instalação, cabo HDMI, e cabo de 

alimentação; 

Alimentação: de 100 a 240 Volts. 

Resolução máxima: resolução de 3840 x 2160 pixels a 60 Hz, contraste de 1.300:1; 

Dot pitch: dot pitch de 0,1554 mm x 0,1554 mm, pixels por polegada (PPI) 163; 

Tipo de tela: tela de LED, com IPS, tempo máximo de resposta de 5 ms (cinza a 

cinza); 

Controle ajuste de tela: controle de ajuste digital; 

Ajustes de imagem: para inclinação, rotação e extensão vertical; 

Acessórios multimídia: com conectores de entrada: 01 HDMI e 01 DP, 01 mini DP, 01 

saída de áudio; 

Acessórios: cabo DP para mini DP. 

LOTE 02 

Item 1  

Descrição Microcomputador 

Quantidade 50 (cinquenta) 

Unidade Unidade 

Cód BEC 5228867  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

1. Processador 

1.1. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64 bits; 

1.2. O processador deverá ter: 

1.3. Ao menos 4 (quatro) núcleos físicos; 

1.4. Frequência mínima de 3.1Ghz; 

1.5. Cache mínimo de 6Mb, comprovado pelo fabricante; 

1.6. O processador deverá possuir controladores de memória e gráfico integrado; 

1.7. Suporte a AES, para criptografia de dados; 

1.8. Deverá possuir índice de desempenho de pelo menos 7300 pontos, 

comprovado através de relatório obtido no site 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 



2. Placa Mãe 

2.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão 

aceitas soluções em regime de OEM ou personalizações; 

2.2. Deve possuir no mínimo 6 portas USB 3.1, sendo 2 frontais e 4 traseira. Pelo 

menos uma das portas frontais deve ser do tipo C. Não serão aceitos hubs, 

placas ou adaptadores; 

2.3. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia; 

2.4. Deverá possuir slot M.2 conectado ao barramento PCIe x4 , para instalação 

de unidade de armazenamento SSD ou placa Wireless; 

2.5. O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 

eletricamente reprogramável;  

2.6. Capacidade de ligar a máquina remotamente em horário pré-agendado; 

3. BIOS 

3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado e em 

conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org) 

3.2. A compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deve ser comprovada 

através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; 

3.3. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; 

3.4. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; 

3.5. Permitir a atualização de BIOS; 

3.6. O processo de atualização deverá ser feito em ambiente Windows x86 ou 

x64; 

3.7. Permitir a criação de mídia óptica para instalação de versão mais recente; 

3.8. Possuir local no web site do fabricante do equipamento para download da 

versão mais atual da BIOS, informar URL; 

3.9. Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com 

as seguintes características:  

3.10. A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do 

sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de 

ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware 

Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla 

função (F1...F12); 

3.11. O software de diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela 

gráfica: O fabricante e modelo do equipamento; A marca e modelo do 



processador; O tamanho e velocidade da memória RAM; Data e versão de 

firmware do equipamento; O modelo e a capacidade do disco rígido;  

3.12. O software de diagnóstico deverá ser capaz de verificar, testar e emitir 

relatório, através de tela gráfica que mostre o andamento do teste, dos 

seguintes componentes: Processador; Memória; Disco rígido (ou memória de 

armazenamento); Placa mãe; 

4. Memória RAM 

4.1. Deverá ser fornecido no mínimo 8GB de memória RAM por computador; 

4.2. Barramento de memória no mínimo do tipo DDR4 2.666 MHz ou superior; 

4.3. Permitir expansão até 32GB no mínimo; 

4.4. Suportar tecnologia Dual Channel; 

5. Armazenamento 

5.1. Controladora de discos integrada a placa mãe, padrão SATA com taxa 

mínima de transferência de 6.0 GB/s; 

5.2. Conexão padrão SATA e indicador luminoso de atividade; 

5.3. Deverá possuir um disco com capacidade mínimo de 500GB e velocidade de 

rotação 7.200rpm;  

6. Vídeo 

6.1. Controladora de vídeo integrada com no mínimo 512MB de memória; 

6.2. Compatível com padrão SVGA ou superior; 

6.3. Deve possuir  três saídas integradas à placa mãe, para uso de 03 (três) 

monitores simultaneamente com opção de modo imagem ou extensão; 

6.4. As saídas deverão obrigatoriamente ser: 

6.5. 01 (uma) saída VGA (DB15); 

6.6. 01 (uma) saída Display Port (D-Port); 

6.7. 01 (uma) saída Display Port (D-Port) ou HDMI; 

6.8. Não será aceito o uso de adaptadores, hubs ou quaisquer outro dispositivo; 

6.9. Permitir resolução de até 1920 x 1080 no mínimo, com taxa de 60Hz ou 

superior; 

7. Placa de Rede 

7.1. No mínimo 01 (uma) interface de rede por computador conector RJ-45; 

7.2. Interface de rede padrão Gigabit Ethernet; 

7.3. Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL); 

7.4. Placa de Rede WiFi 



7.5. Deverá possuir uma placa de rede Wireless padrão IEEE 802.11; 

7.6. Compatibilidade funcional e operacional com o padrão IEEE 802.11ac 

7.7. 1x1; 

7.8. Frequência 2.4GHz e 5 GHz (Dual Band); 

8. Áudio 

8.1. Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete; 

8.2. Não serão aceitas caixas de som externas; 

8.3. Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte 

frontal do equipamento; 

8.4. Controladora de áudio de alta-definição integrada; 

8.5. Potência mínima de 1,0 Watts; 

9. Teclado 

9.1. Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador; 

9.2. Teclado com conjunto de no mínimo 104 teclas com teclado numérico e teclas 

de função; 

9.3. Compatibilidade com o padrão ABNT2; 

9.4. Conector do cabo de sinal padrão USB; 

9.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 

apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 

9.6. O teclado deverá possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do 

computador; 

10. Mouse 

10.1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por computador; 

10.2. Tecnologia óptica com resolução mínima de 1.000 dpi; 

10.3. Deve possuir 3 (três) botões, sendo 2 (dois) para seleção de objetos e 1 

(um) tipo scroll wheel para rolagem; 

10.4. Deve ser ambidestro (simétrico); 

10.5. Conector do cabo de sinal padrão USB; 

10.6. O mouse deverá possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do 

computador; 

10.7. acompanhar um mouse pad com superfície adequada para utilização do 

mouse óptico; 

11. Gabinete 

11.1. Padrão mini desktop que permita a utilização na posição horizontal e 



vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do 

computador, com volume máximo de 1,2 Litros; 

11.2. Comprimentos lineares máximos de 166 x 166 x 34 mm (L x P x A), 

será aceita uma variação máxima de 10% nessas medidas para 

equipamentos maiores que o solicitado; 

11.3. Possuir botão liga/desliga na parte frontal; 

11.4. Deverá possuir slot para instalação de cabo de segurança padrão 

Kensigton; 

11.5. 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; 

11.6. Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, 

para colocação de lacres ou cadeados mecânicos, não sendo aceito 

adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas 

adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais 

inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas 

partes para atingir esta funcionalidade; 

11.7. Serão aceitas apenas as cores preta, cinza, prata ou combinação 

destas; 

11.8. Deve possuir ao menos as seguintes luzes de indicação na parte frontal 

do equipamento; 

11.9. Uma para indicar que o equipamento está ligado; 

11.10. Uma para indicar a atividade do disco rígido; 

11.11. Deve possuir filtro de poeira externo removível na abertura de 

ventilação frontal do equipamento, original do projeto do fabricante para o 

microcomputador ofertado. 

12. Fonte 

12.1. Fonte de alimentação externa com chaveamento automático de tensão 

na faixa 100-240V e 50/60 Hz; 

12.2. Deve vir acompanhado de cabo de alimentação com no mínimo 1,00m, 

com plug tripolar em conformidade com a norma NBR 14136. 

12.3. Potência máxima de 70W com eficiência energética de 85% no mínimo 



e capaz de suportar a configuração ofertada e possíveis upgrade de memória 

e disco do equipamento; 

12.4. Monitor  

12.5. Deverá possuir diagonal com no mínimo 21,5" de comprimento em 

formato 16:9; 

12.6. Deverá suportar resolução de até 1920 x 1080 no mínimo, com taxa de 

60Hz ou superior; 

12.7. Pixel Pitch máximo de 0,2745mm; 

12.8. Tempo de resposta máximo de 14ms; 

12.9. Contraste estático mínimo 1000:1;  

12.10. Suporte a 16,7 milhões de cores no mínimo; 

12.11. Deve possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do computador; 

12.12. Deve possuir ajuste de inclinação; 

12.13. Deve possuir ajuste de altura; 

12.14. Deve possuir HUB USB 3.0 integrado; 

12.15. Fonte de alimentação interna com chaveamento automático de tensão 

na faixa 100-240V e 50/60 Hz. Deve vir acompanhado de cabo de 

alimentação com no mínimo 1,00m, com plug tripolar em conformidade com a 

norma NBR 14136. 

12.16. Deve possuir ao menos os seguintes conectores de entrada: 

12.17. VGA (15 pinos);  

12.18. Conforme item 7.3.1.3, Display Port (D-Port) ou HDMI; 

12.19. Qualquer outro tipo de conectores de entrada serão aceitos apenas 

como suplementar aos padrões acima, nunca em substituição; 

12.20. Deve acompanhar cabo de conexão padrão Display Port (D-Port) ou 

HDMI, compatível com o computador;  

12.21. O comprimento do cabo deve ser o suficiente para conexão do monitor 

ao computador, quando este estiver instalado via suporte padrão VESA ao 

monitor; 

12.22. Deverá possuir furação padrão VESA 100mm, para instalação de 

suporte para o gabinete da CPU; 

12.23. Deve possuir certificação quanto ao consumo eficiente de energia, 

Energy Star 5.0 ou certificação similar emitida por entidade / laboratório 

reconhecido pelo INMETRO; 



12.24. Conexão padrão Kensington sem adaptações; 

13. Acessórios obrigatórios 

13.1. Cada equipamento deverá ser entregue acompanhado de um cabo de 

segurança confeccionado em aço com conector UltraSlim padrão Kensigton; 

13.2. O cabo deve ter comprimento mínimo de 1,5m; 

13.3. A chave dos cabos deve possuir segredo único, ou seja, uma mesma 

chave deve abrir todos os cabos fornecidos neste item; 

13.4. A instalação deste cabo não deve interferir com nenhuma 

funcionalidade do equipamento; 

13.5. Suporte desenvolvido pelo fabricante do computador, para fixação do 

gabinete na parte traseira do monitor acima requerido nesse item; 

13.6. Este suporte deverá ser padrão VESA 100mm;  

13.7. Todos os itens (parafusos, buchas, suporte e outros) necessários para a 

fixação dos monitores ao gabinete deverão acompanhar o produto; 

13.8. A solução não poderá se utilizar de frisagens, usinagens em geral, 

furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros 

procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar 

forçadamente o equipamento ou suas partes; 

13.9. Todo o conjunto formado por gabinete, monitor, suporte de fixação, 

cabo de segurança, cabos de conexão deve formar um conjunto único (todos 

acoplados entre si de forma a permitir o seu manejo como se fosse uma peça 

única), compacto e harmônico (os cabos não devem ser nem muito longos, 

nem muito curtos e todos os conectores e botões e outras funcionalidades do 

computador dever estar acessíveis) que permita o perfeito funcionamento do 

computador e seus acessórios. 

Item 2  

Descrição Microcomputador 

Quantidade 50 (cinquenta) 

Unidade Unidade 

Cód BEC 5228891 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

1. Processador 

1.1. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64 bits; 



1.2. O processador deverá ter: 

1.3. Ao menos 6 (núcleos) núcleos físicos; 

1.4. Frequência mínima de 2.1Ghz no modo normal e 3.5GHz no modo turbo; 

1.5. Cache mínimo de 9Mb, comprovado pelo fabricante; 

1.6. Deverá possuir tecnologia que permita que os núcleos aumentem sua própria 

frequência de operação durante os picos de demanda se estiver trabalhando 

abaixo dos limites nominais de temperatura, corrente e desempenho; 

1.7. O processador deverá possuir controladores de memória e gráfico integrado; 

1.8. Suporte a AES, para criptografia de dados; 

1.9. Deverá possuir índice de desempenho de pelo menos 9900 pontos, 

comprovado através de relatório obtido no site 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

2. Placa Mãe 

2.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão 

aceitas soluções em regime de OEM ou personalizações; 

2.2. Deve possuir no mínimo 6 portas USB 3.1, sendo 2 frontais e 4 traseira. Pelo 

menos uma das portas frontais deve ser do tipo C. Não serão aceitos hubs, 

placas ou adaptadores; 

2.3. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia; 

2.4. Deverá possuir slot M.2 conectado ao barramento PCIe x4, para instalação de 

unidade de armazenamento SSD ou placa Wireless; 

2.5. O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 

eletricamente reprogramável;  

2.6. O equipamento deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando 

estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT; 

2.7. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras 

(Microsoft NAP ou Cisco NAC); 

2.8. Possuir controle remoto KVM (teclado, monitor e mouse) suportado em modo 

gráfico via hardware; 

2.9. Capacidade de ligar a máquina remotamente em horário pré-agendado; 

3. BIOS 

3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado e em 

conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org) 

3.2. A compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deve ser comprovada 



através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; 

3.3. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; 

3.4. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; 

3.5. Permitir a atualização de BIOS; 

3.6. O processo de atualização deverá ser feito em ambiente Windows x86 ou 

x64; 

3.7. Permitir a criação de mídia óptica para instalação da versão mais recente; 

3.8. Possuir local no web site do fabricante do equipamento para download da 

versão mais atual da BIOS, informar URL; 

3.9. Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com 

as seguintes características:  

3.10. A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do 

sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de 

ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware 

Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla 

função (F1...F12); 

3.11. O software de diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela 

gráfica: O fabricante e modelo do equipamento; A marca e modelo do 

processador; O tamanho e velocidade da memória RAM; Data e versão de 

firmware do equipamento; O modelo e a capacidade do disco rígido;  

3.12. O software de diagnóstico deverá ser capaz de verificar, testar e emitir 

relatório, através de tela gráfica que mostre o andamento do teste, dos 

seguintes componentes: Processador; Memória; Disco rígido (ou memória de 

armazenamento); Placa mãe; 

3.13. Permitir inicialização remota a partir de imagem (iso ou img) ou CD-

ROM; 

3.14. Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o 

equipamento desligado; 

4. Gerenciamento Remoto 

4.1. O equipamento proposto deverá possuir conjunto de recursos de segurança e 

gerenciabilidade remota integrados ao processador destinado a abordar áreas 

críticas da segurança de TI: 

4.2. Proteção de dados pessoais confidenciais e corporativos; 

4.3. Monitoramento local e remoto; 



4.4. Remediação e reparo; 

4.5. Instalação e atualização remota de software; 

4.6. Os recursos desta solução deverão ser acessados e administrados de forma 

separada do disco rígido, sistema operacional e aplicativos de software. 

4.7. Deverá possuir recurso para acesso via KVM. 

4.8. Deverá prover as seguintes características técnicas: 

4.9. Permitir configurar, diagnosticar, isolar e reparar o equipamento remotamente, 

mesmo que o sistema operacional esteja inoperante; 

4.10. Permitir ligar e desligar o equipamento automaticamente; 

4.11. Permitir inventário automático do hardware e software; 

4.12. Permitir ligar o equipamento e atualizar seu software e agentes de 

forma automática, mesmo quando o PC estiver desligado; 

4.13. Permitir atualizar automaticamente o sistema operacional ou aplicativos; 

4.14. Todos estes recursos deverão vir ativados de fábrica 

5. Memória RAM 

5.1. Deverá ser fornecido no mínimo 08GB de memória RAM por computador; 

5.2. Barramento de memória no mínimo do tipo DDR4 2.666 MHz ou superior; 

5.3. Permitir expansão até 32GB no mínimo; 

5.4. Suportar tecnologia Dual Channel; 

6. Armazenamento 

6.1. Controladora de discos integrada a placa mãe, padrão SATA com taxa 

mínima de transferência de 6.0 GB/s; 

6.2. Conexão padrão SATA e indicador luminoso de atividade; 

6.3. Deverá possuir um disco com capacidade mínimo de 500GB e velocidade de 

rotação 7.200rpm;  

7. Vídeo 

7.1. Controladora de vídeo integrada com no mínimo 512MB de memória; 

7.2. Compatível com padrão SVGA ou superior; 

7.3. Deve possuir  três saídas integradas à placa mãe, para uso de 03 (três) 

monitores simultaneamente com opção de modo imagem ou extensão; 

7.4. As saídas deverão obrigatoriamente ser: 

7.5. 01 (uma) saída VGA (DB15); 

7.6. 01 (uma) saída Display Port (D-Port); 

7.7. 01 (uma) saída Display Port (D-Port) ou HDMI; 



7.8. Não será aceito o uso de adaptadores, hubs ou quaisquer outro dispositivo; 

7.9. Permitir resolução de até 1920 x 1080 no mínimo, com taxa de 60Hz ou 

superior; 

8. Placa de Rede 

8.1. No mínimo 01 (uma) interface de rede por computador conector RJ-45; 

8.2. Interface de rede padrão Gigabit Ethernet; 

8.3. Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL); 

8.4. Placa de Rede WiFi 

8.5. Deverá possuir uma placa de rede Wireless padrão IEEE 802.11; 

8.6. Compatibilidade funcional e operacional com o padrão IEEE 802.11ac 

8.7. 2x2; 

8.8. Frequência 2.4GHz e 5 GHz (Dual Band); 

9. Áudio 

9.1. Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete; 

9.2. Não serão aceitas caixas de som externas; 

9.3. Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte 

frontal do equipamento; 

9.4. Controladora de áudio de alta-definição integrada; 

9.5. Potência mínima de 1,0 Watts; 

10. Teclado 

10.1. Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador; 

10.2. Teclado com conjunto de no mínimo 104 teclas com teclado numérico e 

teclas de função; 

10.3. Compatibilidade com o padrão ABNT2; 

10.4. Conector do cabo de sinal padrão USB; 

10.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 

podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 

10.6. O teclado deverá possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do 

computador; 

11. Mouse 

11.1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por computador; 

11.2. Tecnologia óptica com resolução mínima de 1.000 dpi; 

11.3. Deve possuir 3 (três) botões, sendo 2 (dois) para seleção de objetos e 1 

(um) tipo scroll wheel para rolagem; 



11.4. Deve ser ambidestro (simétrico); 

11.5. Conector do cabo de sinal padrão USB; 

11.6. O mouse deverá possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do 

computador; 

11.7. Deve acompanhar um mouse pad com superfície adequada para 

utilização do mouse óptico; 

12. Gabinete 

12.1. Padrão mini desktop que permita a utilização na posição horizontal e 

vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do 

computador, com volume máximo de 1,2 Litros; 

12.2. Comprimentos lineares máximos de 166 x 166 x 34 mm (L x P x A), 

Será aceito uma variação máxima de 10% nessas medidas para 

equipamentos maiores que o solicitado; 

12.3. Possuir botão liga/desliga na parte frontal; 

12.4. Deverá possuir slot para instalação de cabo de segurança padrão 

Kensigton; 

12.5. 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; 

12.6. Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, 

para colocação de lacres ou cadeados mecânicos, não sendo aceito 

adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas 

adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais 

inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas 

partes para atingir esta funcionalidade; 

12.7. Serão aceitas apenas as cores preta, cinza, prata ou combinação 

destas; 

12.8. Deve possuir ao menos as seguintes luzes de indicação na parte frontal 

do equipamento; 

12.9. Uma para indicar que o equipamento está ligado; 

12.10. Uma para indicar a atividade do disco rígido; 

12.11. Deve possuir sensor de instrução que gera log para posterior auditoria: 



passível de obtenção via protocolo SNMP; 

12.12. Deve possuir filtro de poeira externo removível na abertura de 

ventilação frontal do equipamento, original do projeto do fabricante para o 

microcomputador ofertado. 

13. Fonte 

13.1. Fonte de alimentação externa com chaveamento automático de tensão 

na faixa 100-240V e 50/60 Hz; 

13.2. Deve vir acompanhado de cabo de alimentação com no mínimo 1,00m, 

com plug tripolar em conformidade com a norma NBR 14136. 

13.3. Potência máxima de 70W com eficiência energética de 85% no mínimo 

e capaz de suportar a configuração ofertada e possíveis upgrade de memória 

e disco do equipamento; 

14. Monitor  

14.1. Deverá possuir diagonal com no mínimo 21,5" de comprimento em 

formato 16:9; 

14.2. Deverá suportar resolução de até 1920 x 1080 no mínimo, com taxa de 

60Hz ou superior; 

14.3. Pixel Pitch máximo de 0,2745mm; 

14.4. Tempo de resposta máximo de 14ms; 

14.5. Contraste estático mínimo 1000:1;  

14.6. Suporte a 16,7 milhões de cores no mínimo; 

14.7. Deve possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do computador; 

14.8. Deve possuir ajuste de inclinação; 

14.9. Deve possuir ajuste de altura; 

14.10. Deve possuir HUB USB 3.0 integrado; 

14.11. Fonte de alimentação interna com chaveamento automático de tensão 

na faixa 100-240V e 50/60 Hz. Deve vir acompanhado de cabo de 

alimentação com no mínimo 1,00m, com plug tripolar em conformidade com a 

norma NBR 14136. 

14.12. Deve possuir ao menos os seguintes conectores de entrada: 

14.13. VGA (15 pinos);  

14.14. Display Port (D-Port) ou HDMI; 

14.15. Qualquer outro tipo de conectores de entrada serão aceitos apenas 

como suplementar aos padrões acima, nunca em substituição; 



14.16. Deve acompanhar cabo de conexão padrão Display Port (D-Port) ou 

HDMI, compatível com o computador;  

14.17. O comprimento do cabo deve ser o suficiente para conexão do monitor 

ao computador, quando este estiver instalado via suporte padrão VESA ao 

monitor; 

14.18. Deverá possuir furação padrão VESA 100mm, para instalação de 

suporte para o gabinete da CPU; 

14.19. Deve possuir certificação quanto ao consumo eficiente de energia, 

Energy Star 5.0 ou certificação similar emitida por entidade / laboratório 

reconhecido pelo INMETRO; 

14.20. Conexão padrão Kensington sem adaptações; 

15. Acessórios obrigatórios 

15.1. Cada equipamento deverá ser entregue acompanhado de um cabo de 

segurança confeccionado em aço com conector UltraSlim padrão Kensigton; 

15.2. O cabo deve ter comprimento mínimo de 1,5m; 

15.3. A chave dos cabos deve possuir segredo único, ou seja, uma mesma 

chave deve abrir todos os cabos fornecidos neste item; 

15.4. A instalação deste cabo não deve interferir com nenhuma 

funcionalidade do equipamento; 

15.5. Suporte desenvolvido pelo fabricante do computador, para fixação do 

gabinete na parte traseira do monitor acima requerido; 

15.6. Este suporte deverá ser padrão VESA 100mm;  

15.7. Todos os itens (parafusos, buchas, suporte e outros) necessários para a 

fixação dos monitores ao gabinete deverão acompanhar o produto.  

15.8. A solução não poderá se utilizar de frisagens, usinagens em geral, 

furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros 

procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar 

forçadamente o equipamento ou suas partes; 

15.9. Todo o conjunto formado por gabinete, monitor, suporte de fixação, 

cabo de segurança, cabos de conexão deve formar um conjunto único (todos 

acoplados entre si de forma a permitir o seu manejo como se fosse uma peça 

única), compacto e harmônico (os cabos não devem ser nem muito longos, 

nem muito curtos e todos os conectores e botões e outras funcionalidades do 

computador dever estar acessíveis) que permita o perfeito funcionamento do 



computador e seus acessórios. 

Item 3  

Descrição Microcomputador 

Quantidade 50 (cinquenta) 

Unidade Unidade 

Cód BEC 5228964 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

1. Processador 

1.1. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64 bits; 

1.2. O processador deverá ter: 

1.3. Ao menos  6 (seis) núcleos físicos e 8 (oito) threads ; 

1.4. Frequência mínima de 2.0Ghz no modo normal e 4GHz no modo turbo; 

1.5. Cache mínimo de 12Mb, comprovado pelo fabricante; 

1.6. Deverá possuir tecnologia que permita que os núcleos aumentem sua própria 

frequência de operação durante os picos de demanda se estiver trabalhando 

abaixo dos limites nominais de temperatura, corrente e desempenho; 

1.7. O processador deverá possuir controladores de memória e gráfico integrado; 

1.8. Suporte a AES, para criptografia de dados; 

1.9. Deverá possuir índice de desempenho de pelo menos 12000 pontos, 

comprovado através de relatório obtido no site 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

2. Placa Mãe 

2.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão 

aceitas soluções em regime de OEM ou personalizações; 

2.2. Deve possuir no mínimo 6 portas USB 3.1, sendo 2 frontais e 4 traseira. Não 

serão aceitos hubs, placas ou adaptadores; 

2.3. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia; 

2.4. Deverá possuir slot M.2 conectado ao barramento PCIe x4 , para instalação 

de unidade de armazenamento SSD ou placa Wireless; 

2.5. O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 

eletricamente reprogramável;  

2.6. O equipamento deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando 

estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT; 



2.7. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras 

(Microsoft NAP ou Cisco NAC); 

2.8. Possuir controle remoto KVM (teclado, monitor e mouse) suportado em modo 

gráfico via hardware; 

2.9. Capacidade de ligar a máquina remotamente em horário pré-agendado; 

3. BIOS 

3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado e em 

conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org) 

3.2. A compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deve ser comprovada 

através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; 

3.3. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; 

3.4. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; 

3.5. Permitir a atualização de BIOS; 

3.6. O processo de atualização deverá ser feito em ambiente Windows x86 ou 

x64; 

3.7. Permitir a criação de mídia óptica para instalação da versão mais recente; 

3.8. Possuir local no web site do fabricante do equipamento para download da 

versão mais atual da BIOS, informar URL; 

3.9. Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com 

as seguintes características:  

3.10. A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do 

sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de 

ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware 

Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla 

função (F1...F12); 

3.11. O software de diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela 

gráfica: O fabricante e modelo do equipamento; A marca e modelo do 

processador; O tamanho e velocidade da memória RAM; Data e versão de 

firmware do equipamento; O modelo e a capacidade do disco rígido;  

3.12. O software de diagnóstico deverá ser capaz de verificar, testar e emitir 

relatório, através de tela gráfica que mostre o andamento do teste, dos 

seguintes componentes: Processador; Memória; Disco rígido (ou memória de 

armazenamento); Placa mãe; 

3.13. Permitir inicialização remota a partir de imagem (iso ou img) ou CD-



ROM; 

3.14. Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o 

equipamento desligado; 

4. Gerenciamento Remoto 

4.1. O equipamento proposto deverá possuir conjunto de recursos de segurança e 

gerenciabilidade remota integrados ao processador destinado a abordar áreas 

críticas da segurança de TI: 

4.2. Proteção de dados pessoais confidenciais e corporativos; 

4.3. Monitoramento local e remoto; 

4.4. Remediação e reparo; 

4.5. Instalação e atualização remota de software; 

4.6. Os recursos desta solução deverão ser acessados e administrados de forma 

separada do disco rígido, sistema operacional e aplicativos de software. 

4.7. Deverá possuir recurso para acesso via KVM. 

4.8. Deverá prover as seguintes características técnicas: 

4.9. Permitir configurar, diagnosticar, isolar e reparar o equipamento remotamente, 

mesmo que o sistema operacional esteja inoperante; 

4.10. Permitir ligar e desligar o equipamento automaticamente; 

4.11. Permitir inventário automático do hardware e software; 

4.12. Permitir ligar o equipamento e atualizar seu software e agentes de 

forma automática, mesmo quando o PC estiver desligado; 

4.13. Permitir atualizar automaticamente o sistema operacional ou aplicativos; 

4.14. Todos estes recursos deverão vir ativados de fábrica; 

5. Memória RAM 

5.1. Deverá ser fornecido no mínimo 16GB de memória RAM por computador; 

5.2. Barramento de memória no mínimo do tipo DDR4 2.400 MHz ou superior; 

5.3. Permitir expansão até 32GB no mínimo; 

5.4. Suportar tecnologia Dual Channel; 

6. Armazenamento 

6.1. Controladora de discos integrada a placa mãe, padrão SATA com taxa 

mínima de transferência de 6.0 GB/s; 

6.2. Conexão padrão SATA e indicador luminoso de atividade; 

6.3. Deverá possuir um disco SSD  

6.4. Capacidade mínimo de 256GB; 



6.5. Conexão padrão M.2 ou Sata III;  

7. Vídeo 

7.1. Controladora de vídeo integrada com no mínimo 512MB de memória; 

7.2. Compatível com padrão SVGA ou superior; 

7.3. Deve possuir três saídas integradas à placa mãe, para uso de 03 (três) 

monitores simultaneamente com opção de modo imagem ou extensão; 

7.4. As saídas deverão obrigatoriamente ser: 

7.5. 01 (uma) saída VGA (DB15); 

7.6. 01 (uma) saída Display Port (D-Port); 

7.7. 01 (uma) saída Display Port (D-Port) ou HDMI; 

7.8. Não será aceito o uso de adaptadores, hubs ou quaisquer outro dispositivo; 

7.9. Permitir resolução de até 1920 x 1080 no mínimo, com taxa de 60Hz ou 

superior; 

8. Placa de Rede 

8.1. No mínimo 01 (uma) interface de rede por computador conector RJ-45; 

8.2. Interface de rede padrão Gigabit Ethernet; 

8.3. Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL); 

8.4. Placa de Rede WiFi 

8.5. Deverá possuir uma placa de rede Wireless padrão IEEE 802.11; 

8.6. Compatibilidade funcional e operacional com o padrão IEEE 802.11ac 

8.7. 2x2; 

8.8. Frequência 2.4GHz e 5 GHz (Dual Band); 

9. Áudio 

9.1. Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete; 

9.2. Não serão aceitas caixas de som externas; 

9.3. Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte 

frontal do equipamento; 

9.4. Controladora de áudio de alta-definição integrada; 

9.5. Potência mínima de 1,0 Watts; 

10. Teclado 

10.1. Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador; 

10.2. Teclado com conjunto de no mínimo 104 teclas com teclado numérico e 

teclas de função; 

10.3. Compatibilidade com o padrão ABNT2; 



10.4. Conector do cabo de sinal padrão USB; 

10.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 

podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 

10.6. O teclado deverá possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do 

computador; 

11. Mouse 

11.1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por computador; 

11.2. Tecnologia óptica com resolução mínima de 1.000 dpi; 

11.3. Deve possuir 3 (três) botões, sendo 2 (dois) para seleção de objetos e 1 

(um) tipo scroll wheel para rolagem; 

11.4. Deve ser ambidestro (simétrico); 

11.5. Conector do cabo de sinal padrão USB; 

11.6. O mouse deverá possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do 

computador; 

11.7. Deve acompanhar um mouse pad com superfície adequada para 

utilização do mouse óptico; 

12. Gabinete 

12.1. Padrão mini desktop que permita a utilização na posição horizontal e 

vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do 

computador, com volume máximo de 1,2 Litros; 

12.2. Comprimentos lineares máximos de 166 x 166 x 34 mm (L x P x A),  

Será aceito uma variação máxima de 10% nessas medidas para 

equipamentos maiores que o solicitado; 

12.3. Possuir botão liga/desliga na parte frontal; 

12.4. Deverá possuir slot para instalação de cabo de segurança padrão 

Kensigton; 

12.5. 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; 

12.6. Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, 

para colocação de lacres ou cadeados mecânicos, não sendo aceito 

adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas 



adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais 

inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas 

partes para atingir esta funcionalidade; 

12.7. Serão aceitas apenas as cores preta, cinza, prata ou combinação 

destas; 

12.8. Deve possuir ao menos as seguintes luzes de indicação na parte frontal 

do equipamento; 

12.9. Uma para indicar que o equipamento está ligado; 

12.10. Uma para indicar a atividade do disco rígido; 

12.11. Deve possuir filtro de poeira externo removível na abertura de 

ventilação frontal do equipamento, original do projeto do fabricante para o 

microcomputador ofertado; 

13. Fonte 

13.1. Fonte de alimentação externa com chaveamento automático de tensão 

na faixa 100-240V e 50/60 Hz; 

13.2. Deve vir acompanhado de cabo de alimentação com no mínimo 1,00m, 

com plug tripolar em conformidade com a norma NBR 14136. 

13.3. Potência máxima de 70W com eficiência energética de 85% no mínimo 

e capaz de suportar a configuração ofertada e possíveis upgrade de memória 

e disco do equipamento; 

14. Monitor  

14.1. Deverá possuir diagonal com no mínimo 21,5" de comprimento em 

formato 16:9; 

14.2. Deverá suportar resolução de até 1920 x 1080 no mínimo, com taxa de 

60Hz ou superior; 

14.3. Pixel Pitch máximo de 0,2745mm; 

14.4. Tempo de resposta máximo de 14ms; 

14.5. Contraste estático mínimo 1000:1;  

14.6. Suporte a 16,7 milhões de cores no mínimo; 

14.7. Deve possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do computador; 

14.8. Deve possuir ajuste de inclinação; 

14.9. Deve possuir ajuste de altura; 

14.10. Deve possuir HUB USB 3.0 integrado; 

14.11. Fonte de alimentação interna com chaveamento automático de tensão 



na faixa 100-240V e 50/60 Hz. Deve vir acompanhado de cabo de 

alimentação com no mínimo 1,00m, com plug tripolar em conformidade com a 

norma NBR 14136. 

14.12. Deve possuir ao menos os seguintes conectores de entrada: 

14.13. VGA (15 pinos);  

14.14. Conforme item 7.3.1.3, Display Port (D-Port) ou HDMI; 

14.15. Qualquer outro tipo de conectores de entrada serão aceitos apenas 

como suplementar aos padrões acima, nunca em substituição; 

14.16. Deve acompanhar cabo de conexão padrão Display Port (D-Port) ou 

HDMI, conforme o item 7.3.1.3;  

14.17. O comprimento do cabo deve ser o suficiente para conexão do monitor 

ao computador, quando este estiver instalado via suporte padrão VESA ao 

monitor; 

14.18. Deverá possuir furação padrão VESA 100mm, para instalação de 

suporte para o gabinete da CPU; 

14.19. Deve possuir certificação quanto ao consumo eficiente de energia, 

Energy Star 5.0 ou certificação similar emitida por entidade / laboratório 

reconhecido pelo INMETRO; 

14.20. Conexão padrão Kensington sem adaptações; 

15. Acessórios obrigatórios 

15.1. Cada equipamento deverá ser entregue acompanhado de  um cabo de 

segurança confeccionado em aço com conector UltraSlim padrão Kensigton; 

15.2. O cabo deve ter comprimento mínimo de 1,5m; 

15.3. A chave dos cabos deve possuir segredo único, ou seja, uma mesma 

chave deve abrir todos os cabos fornecidos neste item; 

15.4. A instalação deste cabo não deve interferir com nenhuma 

funcionalidade do equipamento; 

15.5. Suporte desenvolvido pelo fabricante do computador, para fixação do 

gabinete na parte traseira do monitor acima requerido; 

15.6. Este suporte deverá ser padrão VESA 100mm;  

15.7. Todos os itens (parafusos, buchas, suporte e outros) necessários para a 

fixação dos monitores ao gabinete deverão acompanhar o produto.  

15.8. A solução não poderá se utilizar de frisagens, usinagens em geral, 

furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros 



procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar 

forçadamente o equipamento ou suas partes.  

15.9. Todo o conjunto formado por gabinete, monitor, suporte de fixação, 

cabo de segurança, cabos de conexão deve formar um conjunto único (todos 

acoplados entre si de forma a permitir o seu manejo como se fosse uma peça 

única), compacto e harmônico (os cabos não devem ser nem muito longos, 

nem muito curtos e todos os conectores e botões e outras funcionalidades do 

computador dever estar acessíveis) que permita o perfeito funcionamento do 

computador e seus acessórios 

Item 4  

Descrição Microcomputador 

Quantidade 50 (cinquenta) 

Unidade Unidade 

Cód BEC 5228999 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

1. Processador 

1.1. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64 bits; 

1.2. O processador deverá ter: 

1.3. Ao menos 6 (seis) núcleos físicos; 

1.4. Frequência mínima de 3.0Ghz no modo normal e 4.1GHz no modo turbo; 

1.5. Cache mínimo de 9Mb, comprovado pelo fabricante; 

1.6. Deverá possuir tecnologia que permita que os núcleos aumentem sua própria 

frequência de operação durante os picos de demanda se estiver trabalhando 

abaixo dos limites nominais de temperatura, corrente e desempenho; 

1.7. O processador deverá possuir controladores de memória e gráfico integrado; 

1.8. Suporte a AES, para criptografia de dados; 

1.9. Deverá possuir índice de desempenho de pelo menos 11900 pontos, 

comprovado através de relatório obtido no site 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

2. Placa Mãe 

2.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão 

aceitas soluções em regime de OEM ou personalizações; 

2.2. Deve possuir no mínimo 08 portas USB, sendo 04 frontais e 04 traseiras. Pelo 



menos 4 dessas portas deverão ser USB 3.1.  Pelo menos 1 das portas 

frontais deverá ser USB Tipo C. Não serão aceitos hubs, placas ou 

adaptadores; 

2.3. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia; 

2.4. O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 

eletricamente reprogramável;  

2.5. Deverá possuir no mínimo 3 slots PCI-Express, sendo que pelo menos uma 

porta x1 e uma porta x16; 

2.6. O equipamento deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando 

estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT; 

2.7. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras 

(Microsoft NAP ou Cisco NAC); 

2.8. Possuir controle remoto KVM (teclado, monitor e mouse) suportado em modo 

gráfico via hardware; 

2.9. Capacidade de ligar a máquina remotamente em horário pré-agendado; 

3. BIOS 

3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado e em 

conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org) 

3.2. A compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deve ser comprovada 

através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; 

3.3. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; 

3.4. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; 

3.5. Permitir a atualização de BIOS; 

3.6. O processo de atualização deverá ser feito em ambiente Windows x86 ou 

x64; 

3.7. Permitir a criação de mídia óptica para instalação de versão mais recente; 

3.8. Possuir local no web site do fabricante do equipamento para download da 

versão mais atual da BIOS, informar URL; 

3.9. Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com 

as seguintes características:  

3.10. A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do 

sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de 

ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware 

Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla 



função (F1...F12); 

3.11. O software de diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela 

gráfica: O fabricante e modelo do equipamento; A marca e modelo do 

processador; O tamanho e velocidade da memória RAM; Data e versão de 

firmware do equipamento; O modelo e a capacidade do disco rígido;  

3.12. Permitir inicialização remota a partir de imagem (iso ou img) ou CD-

ROM; 

3.13. Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o 

equipamento desligado; 

4. Gerenciamento Remoto 

4.1. O equipamento proposto deverá possuir conjunto de recursos de segurança e 

gerenciabilidade remota integrados ao processador destinado a abordar áreas 

críticas da segurança de TI: 

4.2. Proteção de dados pessoais confidenciais e corporativos; 

4.3. Monitoramento local e remoto; 

4.4. Remediação e reparo; 

4.5. Instalação e atualização remota de software; 

4.6. Os recursos desta solução deverão ser acessados e administrados de forma 

separada do disco rígido, sistema operacional e aplicativos de software. 

4.7. Deverá possuir recurso para acesso via KVM. 

4.8. Deverá prover as seguintes características técnicas: 

4.9. Permitir configurar, diagnosticar, isolar e reparar o equipamento remotamente, 

mesmo que o sistema operacional esteja inoperante; 

4.10. Permitir ligar e desligar o equipamento automaticamente; 

4.11. Permitir inventário automático do hardware e software; 

4.12. Permitir ligar o equipamento e atualizar seu software e agentes de 

forma automática, mesmo quando o PC estiver desligado; 

4.13. Permitir atualizar automaticamente o sistema operacional ou aplicativos; 

4.14. Todos estes recursos deverão vir ativados de fábrica 

5. Memória RAM 

5.1. Deverá ser fornecido no mínimo 08GB de memória RAM por computador; 

5.2. Barramento de memória no mínimo do tipo DDR4 2.666 MHz ou superior; 

5.3. Permitir expansão até 64GB no mínimo; 

5.4. Suportar tecnologia Dual Channel; 



6. Armazenamento 

6.1. Controladora de discos integrada a placa mãe, padrão SATA com taxa 

mínima de transferência de 6.0 GB/s; 

6.2. Conexão padrão SATA e indicador luminoso de atividade; 

6.3. Deverá possuir um disco com capacidade mínimo de 1TB e velocidade de 

rotação 7.200rpm;  

7. Vídeo 

7.1. Controladora de vídeo integrada com no mínimo 512MB de memória; 

7.2. Compatível com padrão SVGA ou superior; 

7.3. Possuir no mínimo 01 (uma) saída Display Port (D-Port) e  01 (uma) saída 

VGA (DB15) integradas à placa mãe para uso de 02 (dois) monitores 

simultaneamente com opção de modo imagem ou extensão; 

7.4. Não será aceito o uso de adaptadores, hubs ou qualquer outro dispositivo; 

7.5. Permitir resolução de até 1920 x 1080 no mínimo, com taxa de 60Hz ou 

superior; 

8. Placa de Rede 

8.1. No mínimo 01 (uma) interface de rede por computador conector RJ-45; 

8.2. Interface de rede padrão Gigabit Ethernet; 

8.3. Deve suportar modo de operação Full Duplex e auto-sense; 

8.4. Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL); 

8.5. Placa de Rede WiFi 

8.6. Deverá possuir uma placa de rede Wireless padrão IEEE 802.11; 

8.7. Compatibilidade funcional e operacional com o padrão IEEE 802.11ac 

8.8. 2x2; 

8.9. Frequência 2.4GHz e 5 GHz (Dual Band); 

9. Áudio 

9.1. Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete; 

9.2. Não serão aceitas caixas de som externas; 

9.3. Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte 

frontal do equipamento; 

9.4. Controladora de áudio de alta-definição integrada; 

9.5. Potência mínima de 1,0 Watts; 

10. Teclado 

10.1. Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador; 



10.2. Teclado com conjunto de no mínimo 104 teclas com teclado numérico e 

teclas de função; 

10.3. Compatibilidade com o padrão ABNT2; 

10.4. Conector do cabo de sinal padrão USB; 

10.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 

podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 

10.6. O teclado deverá possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do 

computador; 

11. Mouse 

11.1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por computador; 

11.2. Tecnologia óptica com resolução mínima de 1.000 dpi; 

11.3. Deve possuir 3 (três) botões, sendo 2 (dois) para seleção de objetos e 1 

(um) tipo scroll wheel para rolagem; 

11.4. Deve ser ambidestro (simétrico); 

11.5. Conector do cabo de sinal padrão USB; 

11.6. O mouse deverá possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do 

computador; 

11.7. acompanhar um mouse pad com superfície adequada para utilização do 

mouse óptico; 

12. Gabinete 

12.1. Volume máximo de 9.500 cm3. Será aceito uma variação máxima de 

10% nessas medidas para equipamentos maiores que o solicitado. 

12.2. Possuir no mínimo uma (01) baia 3,5" e uma baia externa para drive 

óptico; 

12.3. Possuir botão liga/desliga; 

12.4. O gabinete deverá ter características “tool less”, isso é, não há 

necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete, remoção de 

disco rígido, drive óptico, placas PCI/PCI Express e módulos de memória. 

Será aceito o uso de parafuso recartilhado somente para abertura e 

fechamento do gabinete; 

12.5. 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; 

12.6. Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, 

para colocação de lacres ou cadeados mecânicos, não sendo aceito 

adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas 

adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais 

inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas 

partes para atingir esta funcionalidade; 

12.7. Serão aceitas apenas as cores preta, cinza, prata ou combinação 

destas; 

12.8. Deve possuir ao menos as seguintes luzes de indicação na parte frontal 

do equipamento; 

12.9. Uma para indicar que o equipamento está ligado; 

12.10. Uma para indicar a atividade do disco rígido; 

12.11. Deve possuir filtro de poeira externo removível na abertura de 

ventilação frontal do equipamento, original do projeto do fabricante para o 

microcomputador ofertado; 

13. Fonte 

13.1. Fonte de alimentação interna com chaveamento automático de tensão 

na faixa 100-240V e 50/60 Hz, com capacidade para suportar a 

configuração ofertada e possíveis upgrade de memória e disco do 

equipamento; 

13.2. Deve vir acompanhado de cabo de alimentação com no mínimo 1,00m, 

com plug tripolar em conformidade com a norma NBR 14136. 

13.3. Potência máxima de 180W necessária para atender a demanda do 

equipamento ofertado; 

13.4. Deve possuir certificação 80 PLUS padrão BRONZE; 

13.5. Essa comprovação deverá ser feita apresentando documento retirado 

do site http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx, sendo 

que a fonte deverá estar cadastrada em nome do fabricante do equipamento 

ofertado. 

Item 5  

Descrição Microcomputador 

Quantidade 50 (cinquenta) 

Unidade Unidade 



Cód BEC 5229014 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

1. Processador 

1.1. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64 bits; 

1.2. O processador deverá ter: 

1.3. Ao menos  6 (seis) núcleos físicos e 8 (oito) threads; 

1.4. Frequência mínima de 3.0Ghz no modo normal e 4.6GHz no modo turbo; 

1.5. Cache mínimo de 12Mb, comprovado pelo fabricante; 

1.6. Deverá possuir tecnologia que permita que os núcleos aumentem sua própria 

frequência de operação durante os picos de demanda se estiver trabalhando 

abaixo dos limites nominais de temperatura, corrente e desempenho; 

1.7. O processador deverá possuir controladores de memória e gráfico integrado; 

1.8. Suporte a AES, para criptografia de dados; 

1.9. Deverá possuir índice de desempenho de pelo menos 15000 pontos, 

comprovado através de relatório obtido no site 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

2. Placa Mãe 

2.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão 

aceitas soluções em regime de OEM ou personalizações; 

2.2. Deve possuir no mínimo 08 portas USB, sendo 04 frontais e 04 traseiras. Pelo 

menos 4 dessas portas deverão ser USB 3.1.  Pelo menos 1 das portas 

frontais deverá ser USB Tipo C. Não serão aceitos hubs, placas ou 

adaptadores; 

2.3. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia; 

2.4. O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 

eletricamente reprogramável;  

2.5. Deverá possuir no mínimo 3 slots PCI-Express, sendo que pelo menos uma 

porta x1 e uma porta x16; 

2.6. O equipamento deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando 

estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT; 

2.7. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras 

(Microsoft NAP ou Cisco NAC); 

2.8. Possuir controle remoto KVM (teclado, monitor e mouse) suportado em modo 



gráfico via hardware; 

2.9. Capacidade de ligar a máquina remotamente em horário pré-agendado; 

3. BIOS 

3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado e em 

conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org) 

3.2. A compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deve ser comprovada 

através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; 

3.3. Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; 

3.4. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; 

3.5. Permitir a atualização de BIOS; 

3.6. O processo de atualização deverá ser feito em ambiente Windows x86 ou 

x64; 

3.7. Permitir a criação de mídia óptica para instalação de versão mais recente; 

3.8. Possuir local no web site do fabricante do equipamento para download da 

versão mais atual da BIOS, informar URL; 

3.9. Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com 

as seguintes características:  

3.10. A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do 

sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de 

ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware 

Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla 

função (F1...F12); 

3.11. O software de diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela 

gráfica: O fabricante e modelo do equipamento; A marca e modelo do 

processador; O tamanho e velocidade da memória RAM; Data e versão de 

firmware do equipamento; O modelo e a capacidade do disco rígido;  

3.12. Permitir inicialização remota a partir de imagem (iso ou img) ou CD-

ROM; 

3.13. Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o 

equipamento desligado; 

4. Gerenciamento Remoto 

4.1. O equipamento proposto deverá possuir conjunto de recursos de segurança e 

gerenciabilidade remota integrados ao processador destinado a abordar áreas 

críticas da segurança de TI: 



4.2. Proteção de dados pessoais confidenciais e corporativos; 

4.3. Monitoramento local e remoto; 

4.4. Remediação e reparo; 

4.5. Instalação e atualização remota de software; 

4.6. Os recursos desta solução deverão ser acessados e administrados de forma 

separada do disco rígido, sistema operacional e aplicativos de software. 

4.7. Deverá possuir recurso para acesso via KVM. 

4.8. Deverá prover as seguintes características técnicas: 

4.9. Permitir configurar, diagnosticar, isolar e reparar o equipamento remotamente, 

mesmo que o sistema operacional esteja inoperante; 

4.10. Permitir ligar e desligar o equipamento automaticamente; 

4.11. Permitir inventário automático do hardware e software; 

4.12. Permitir ligar o equipamento e atualizar seu software e agentes de 

forma automática, mesmo quando o PC estiver desligado; 

4.13. Permitir atualizar automaticamente o sistema operacional ou aplicativos; 

4.14. Todos estes recursos deverão vir ativados de fábrica 

5. Memória RAM 

5.1. Deverá ser fornecido no mínimo 16GB de memória RAM por computador; 

5.2. Barramento de memória no mínimo do tipo DDR4 2.666 MHz ou superior; 

5.3. Permitir expansão até 64GB no mínimo; 

5.4. Suportar tecnologia Dual Channel; 

6. Armazenamento 

6.1. Controladora de discos integrada a placa mãe, padrão SATA com taxa 

mínima de transferência de 6.0 GB/s; 

6.2. Conexão padrão SATA e indicador luminoso de atividade; 

6.3. Deverá possuir um disco com capacidade mínimo de 256GB, padrão SSD;  

6.4. Deverá possuir um disco com capacidade mínimo de 1TB e velocidade de 

rotação 7.200rpm;  

7. Vídeo 

7.1. Controladora de vídeo integrada com no mínimo 512MB de memória; 

7.2. Compatível com padrão SVGA ou superior; 

7.3. Possuir no mínimo 01 (uma) saída Display Port (D-Port) e  01 (uma) saída 

VGA (DB15) integradas à placa mãe para uso de 02 (dois) monitores 

simultaneamente com opção de modo imagem ou extensão; 



7.4. Não será aceito o uso de adaptadores, hubs ou quaisquer outro dispositivo; 

7.5. Permitir resolução de até 1920 x 1080 no mínimo, com taxa de 60Hz ou 

superior; 

8. Placa de Rede 

8.1. No mínimo 01 (uma) interface de rede por computador conector RJ-45; 

8.2. Interface de rede padrão Gigabit Ethernet; 

8.3. Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL); 

8.4. Placa de Rede WiFi 

8.5. Deverá possuir uma placa de rede Wireless padrão IEEE 802.11; 

8.6. Compatibilidade funcional e operacional com o padrão IEEE 802.11ac 

8.7. 2x2; 

8.8. Frequência 2.4GHz e 5 GHz (Dual Band); 

9. Áudio 

9.1. Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete; 

9.2. Não serão aceitas caixas de som externas; 

9.3. Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte 

frontal do equipamento; 

9.4. Controladora de áudio de alta-definição integrada; 

9.5. Potência mínima de 1,0 Watts; 

10. Teclado 

10.1. Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador; 

10.2. Teclado com conjunto de no mínimo 104 teclas com teclado numérico e 

teclas de função; 

10.3. Compatibilidade com o padrão ABNT2; 

10.4. Conector do cabo de sinal padrão USB; 

10.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 

podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 

10.6. O teclado deverá possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do 

computador; 

11. Mouse 

11.1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por computador; 

11.2. Tecnologia óptica com resolução mínima de 1.000 dpi; 

11.3. Deve possuir 3 (três) botões, sendo 2 (dois) para seleção de objetos e 1 

(um) tipo scroll wheel para rolagem; 



11.4. Deve ser ambidestro (simétrico); 

11.5. Conector do cabo de sinal padrão USB; 

11.6. O mouse deverá possuir a mesma tonalidade (cor) do gabinete do 

computador; 

11.7. Deve acompanhar um mouse pad com superfície adequada para 

utilização do mouse óptico; 

12. Gabinete 

12.1. Volume máximo de 9.500 cm3. Será aceito uma variação máxima de 

10% nessas medidas para equipamentos maiores que o solicitado. 

12.2. Possuir no mínimo uma (01) baia 3,5" e uma baia externa para drive 

óptico; 

12.3. Possuir botão liga/desliga; 

12.4. O gabinete deverá ter características “tool less”, isso é, não há 

necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete, remoção de 

disco rígido, drive óptico, placas PCI/PCI Express e módulos de memória.  

Será aceito o uso de parafuso recartilhado somente para abertura e 

fechamento do gabinete; 

12.5. 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; 

12.6. Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, 

para colocação de lacres ou cadeados mecânicos, não sendo aceito 

adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas 

adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais 

inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas 

partes para atingir esta funcionalidade; 

12.7. Serão aceitas apenas as cores preta, cinza, prata ou combinação 

destas; 

12.8. Deve possuir ao menos as seguintes luzes de indicação na parte frontal 

do equipamento; 

12.9. Uma para indicar que o equipamento está ligado; 

12.10. Uma para indicar a atividade do disco rígido; 



 
OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL – LOTE 02 

 

Sistema Operacional 

1. O microcomputador deverá ser entregue com licença, bem como com as mídias 

de instalação, do sistema operacional corporativo MS-Windows 10 Professional 

64 bits ou superior; 

2. O equipamento e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com o 

sistema operacional Windows 10 Professional 64bits; 

3. Apresentar relatório emitido pela lista de compatibilidade HCL Microsoft, 

comprovando que o equipamento proposto está homologado para o Sistema 

Operacional citado, a ser apresentadas na assinatura da ata; 

4. Deverá acompanhar mídia com todos os drivers e softwares de configuração e 

instalação necessários; 

5. A cada contrato assinado, deverá ser entregue um conjunto de mídias de 

instalação e configuração completo, na quantidade mínima de 10% do número de 

computadores adquiridos; 

6. Caso este o número for inferior a um, ao menos um conjunto deverá ser entregue; 

12.11.  Deve possuir filtro de poeira externo removível na abertura de 

ventilação frontal do equipamento, original do projeto do fabricante para o 

microcomputador ofertado; 

13. Fonte 

13.1. Fonte de alimentação interna com chaveamento automático de tensão 

na faixa 100-240V e 50/60 Hz, com capacidade para suportar a 

configuração ofertada e possíveis upgrade de memória e disco do 

equipamento; 

13.2. Deve vir acompanhado de cabo de alimentação com no mínimo 1,00m, 

com plug tripolar em conformidade com a norma NBR 14136. 

13.3. Potência máxima de 180W necessária para atender a demanda do 

equipamento ofertado; 

13.4. Deve possuir certificação 80 PLUS padrão BRONZE; 

13.5. Essa comprovação deverá ser feita apresentando documento retirado 

do site http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx, sendo 

que a fonte deverá estar cadastrada em nome do fabricante do equipamento 

ofertado. 



7. O microcomputador deve ser compatível com o Sistema Operacional Linux, 

distribuição Ubuntu na versão 14.04 LTS ou mais recente, comprovado através de 

certificado de compatibilidade emitido pelo desenvolvedor do Sistema 

Operacional, a ser apresentadas na assinatura da ata. 

Qualidade 

1. A licitante vencedora, quando não for o fabricante dos equipamentos, deverá 

apresentar declaração do fabricante do microcomputador, para esta licitação, a 

ser apresentadas na assinatura da ata, de que é revenda autorizada e está 

apta a comercializar os produtos ofertados em sua proposta comercial. 

2. O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo 

aceito equipamentos destinados ao uso doméstico; 

3. Os componentes do microcomputador deverão ser homologados pelo fabricante. 

Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de 

fábrica para adequação do equipamento; 

4. Compatibilidade integral de software(s) utilitário(s) porventura ofertados com o 

computador, possibilitando a habilitação de todas as funcionalidades presentes 

no(s) software(s), comprovada por documentação expedida pelo fabricante do 

equipamento; 

5. O fabricante deverá disponibilizar na Internet, na página de especificação técnica 

do modelo ofertado, atualizações de BIOS, drivers e aplicativos desenvolvidos 

pelo fabricante. Quando houver a disponibilização de atualizações de drivers e 

softwares, o fabricante deverá notificar o usuário, seja por solução de software ou 

ainda notificação por email; 

6. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas 

em embalagens individuais adequadas, que utilizem materiais recicláveis 

(identificada), de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a 

armazenagem; 

7. O equipamento e seus acessórios ofertados (marca e modelo), não poderão estar 

em processo de descontinuidade e não poderão ser descontinuados até 60 

(sessenta) dias após a data da abertura do certame; 

Certificações – a serem apresentadas na assinatura da ata 

1. O computador ofertado deve possuir certificação quanto ao consumo eficiente de 

energia, Energy Star 5.0 ou certificação similar emitida por entidade / laboratório 

reconhecido pelo INMETRO; 



2. O computador deve possuir certificação EPEAT Gold , comprovado através do 

site http://www.epeat.net;  

3. O equipamento deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of 

Hazardous Substances), isso é ser construído com materiais que não agridem o 

meio ambiente; 

4. O equipamento ofertado deve estar em acordo com as normas de emissão de 

ruídos para ambientes de escritório, ISO 7779 e ISO 9296; 

5. Deverá ser fornecida ferramenta para gerenciamento de energia do equipamento; 

Deve possuir declaração de conformidade com padrões de segurança elétrica, 

IEC 60950/EN60950, emitida por laboratório nacional ou internacional; 

6. Deve possuir declaração de conformidade com padrões de compatibilidade 

eletromagnética, CISPR 22/EN55022, IEC 61000, emitida por laboratório nacional 

ou internacional; 

7. Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o fabricante do equipamento, 

em conformidade com a Lei Federal no. 11.077, de 30/12/2004, comprovado 

através do site http://www.mct.gov.br; 

8. Por se tratar de compra de microcomputadores e não componentes, somente 

serão aceitos equipamentos de marcas registradas, efetivamente cadastradas no 

país como fabricantes de microcomputadores. A proponente deverá apresentar 

em suas propostas o(s) documento(s) que comprove(m) o registro no INPI da 

marca ("Marca Registrada") do equipamentos oferecido; 

9. O fabricante deverá comprovar que não possui atividade potencialmente poluidora 

e utilizadora de recursos ambientais: aquelas relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 

6.938, de 1981, e também aquelas que, por força de normas específicas, estejam 

sujeitas a controle e fiscalização ambientais; O Fabricante do equipamento 

ofertado deverá possuir a Certificação IBAMA referente a Qualidade Ambiental, 

em conformidade a Instrução Normativa IBAMA Nº 6 DE 15/03/2013 (Federal); 

http://www.ibama.gov.br/phocadownload/Qualidade_Ambiental/in_06_cadastro.pd

f. 
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http://www.ibama.gov.br/phocadownload/Qualidade_Ambiental/in_06_cadastro.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/Qualidade_Ambiental/in_06_cadastro.pdf


1. Os bens recebidos, referentes à presente licitação, ficam sujeitos à reparação ou 

substituição durante o período de garantia, pela contratada caso apresentem 

defeito. 

2. A solução do defeito deverá ser realizada através de conserto da peça defeituosa 

ou através da sua substituição por peça com características e qualidade iguais ou 

superiores. 

3. O prazo de garantia será de no mínimo 4 (quatro) anos para todos os itens dessa 

licitação. 

4. A garantia dos softwares fornecidos (acompanhando o hardware) terá a mesma 

duração e deverá incluir todas as atualizações, correções e novas funcionalidades 

disponibilizadas neste período. 

5. Após o final do prazo de garantia, nenhuma funcionalidade dos softwares deverá 

ser perdida, apenas não ocorrerá novas atualizações e correções. 

6. No caso da perda de alguma funcionalidade após o final do prazo de garantia, a 

contratada deverá disponibilizar algum mecanismo, software ou licença que 

reponha a funcionalidade perdida. Esta solução deverá ter um prazo de garantia 

de 12 (doze) meses, contados a partir de sua ativação. 

7. A reparação ou substituição do bem deverá ocorrer on site na Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com a solução do problema (troca 

ou reparo do equipamento) durante o período de garantia ocorrendo em no 

máximo 5 (cinco) dias corridos após a abertura do chamado técnico. 

8. A empresa contratada deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 e sistema 

eletrônico para suporte técnico e abertura de chamados via web, e-mail ou 

telefone. 

9. O equipamento poderá ser aberto pela equipe técnica da FFLCH, sem a 

necessidade de aviso prévio ao fornecedor, para instalação ou remoção de 

componentes, sem que isto implique na perda da garantia, exceto na instalação 

de componentes que danifiquem o equipamento. 

10. Quando a reparação ou substituição do material defeituoso ultrapassar o prazo 

máximo indicado, o período de garantia do equipamento defeituoso começará 

novamente a ser contado a partir da data da reparação ou substituição do 

componente, sendo que a LICITANTE vencedora será considerada em atraso e 

sujeita às penalidades previstas no Edital. 



11. Disponibilidade de login para acesso ao site dos fabricantes para disponibilização 

de documentação de operação dos equipamentos e software e de novas versões 

dos firmwares (on-board ou não) dos equipamentos ou do software adquirido. 

Estas versões deverão ser fornecidas gratuitamente durante a vigência da 

garantia. 

12. A contratada deverá manter registro, durante todo o período de garantia, de todas 

as ocorrências de manutenção e assistência técnica enviando relatório mensal, 

atualizado, das condições dos bens fornecidos.  

13. Durante o período de garantia dos bens, as partes/peças que apresentarem 

defeitos deverão ser reparadas e/ou trocadas e todas as despesas inerentes à 

reposição e transporte destas correrão por conta da contratada, não cabendo 

quaisquer ônus a contratante, em especial no que concerne ao envio de itens 

danificados ao exterior. 


