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Descúção do Objeto:

Processador:

Deve atingir índice de, no minimo, 9.900 ponros para o desempenho, tendo como referência a base de dados do
site httD ubcnchmark.rrct/cou list.lhp:

Possuir memôria cache de 6 MB ou superior;

Possuir, no minimo, 04 (quatro) núcleos fisicos e vetocidade minima de 2.4 chz (sem uso de tuúo boost); I.{âo
serào aceitos processadorcs descontinuados pelos fabricantes dos processadores.

Memoriâ Prircipal:

Dotada com teclologia DDR-4, 2.400 MtIz ou superior; Suporte à tecnologia Dual Channel;

No mínimo 8 (oito) GBs de memória instalada em um módulo, com tecnologia Dual Channel;

suporte a expansão mínima de l6 GBs de memória, sendo permitida a troca do(s) módulo(s) de memória.

BIOS:

Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipameÍio em Flash ROM ou com direito d6 Copyright, devidamente
comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software;

Deverá exibt a logomarca do fabricante do equipamento;

Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compativel com o padÍão UEFI; possibilitar que a senha de
acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; Permitir senhas d€ Setup para Power On e Administrador.

Plâca Mõe:

De fabricação própria e exclusiva para o modelo oêrtado, não sendo aceitas placas utilizadas em lil.re comércio;

A EMpREsA?.-+g+,t .-Iàr-**I"".-*- ç=*,'"J+-....ç-P
RUA:.:ú9, ..............................N ."r:!.*á.?
BAIRRO

Prezado (a) Senhor (a)

solicito desta respeitada empresa, para inícro de processo de Licitação, que sejam fornecidos os varores
abaixo, para fins de levantamento preriminar de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de
informática.
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Possuir no midmo 4 (quatro) portas-usB, sendo p€lo menos 3 (três) padrão usB 3.0 ou su1rcrior, sendo que l
(uÍna) porta das USB 3.0 deverá ser do Tipo C da geração 2 ou superior;

Não scrá permitida a utilização de hubs ou adaptadorss PCI para dispooibilização das portas USB solicitadas; .

Possui!, Áo míoimo, I (um) slot pa&ão M.2 (2230) para móduro wiFi e mais t (um) slot padrâo M2 (2280) para
disco rígido SSD;

O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador.

Unidsde §SD:

Disco sólido (SSD) pa&ão SATA ou M.2 com capacidade de armazenamento de no mínimo 240 GB ou superioÍ;

velocidade de leiora sequencial de, no mínimo, 500 MB/s e de escrita sequencial de, ro mhimo, 400 MB/s. Deve
possuir a tecnologia S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reponing Technology).

Pleca de rede cabeada:

Em conformidade com o padrâo 802.3;

Suportc aos pÍotocolos WOL c PXE;

Operar a 10/100/1000 Mbps, com r€conhecimenro autogútico da velocidade da rede; Capacidade de operar oo
modo full{uplex;

Deve suponar IPv4 e IPv6; CorcctoÍ RI-45 ÍEmea.

Placa de rede úreless:

Em conformidade com o padrão 802.1 I aclb/g/n;

Dual baod com supone as Aequências de 2,4 GIIz e 5 Gllz; Anteu{s) com ganho de 2dBi (+/- l0%).

O MiniPC deverá possuir conectiúdade blueboth 4.2 ou superior integ:ado.

Conarohdore dc vídeo:

co[troladora de vidco intcgrada ao processador com capacidadc mínima de 2GB de memória, ou superior,
companilhada dinamicamente:

Suporte à resoluçâo minima de 1920 x 1080 @ 60 1ü;

Possuir ro mínimo 02 (dois) conectores d€ údeo digitais no padrão HDMI, Display port, Mini Display port ou
DVI;

Suporte a Directx l2 e OpenGL 4.5;

As saidas de vidm do MiuiPC deverão ser totalmente compatíveis çom as entradas de údeo dos monitores.

Controladorr de Áuüo:

Controladora dc Áudio High Definition Inregrada à placa mãe;

Saída de áudio e entrada para microfone sçndo aceita inlerface tipo combo;

Grbinete:

Deve set consEuido no padrão Srnall Form Factor (SFF ou SFX) O gabinete deve possut volums nuáximo de 1,5
litros;

Deve possuir alto-falante integrado, com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema operacional e

alarmes gerados por problemas de inicialização. Não ssrão aceitas adaptações;
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Possuir, pelo menos, 0l (uma) baia intema, de 2,5 polegadas;

Fontc de alimentaçâo externâ ao gabinetc, devendo scr do Ínesmo fabricante do eqúpame o, com tensâo de
cnn*ada I 10/240 vAc, com potência dimensionada para suportaÍ a configuraçâo máxima do «luipamcntor com
eficiência míaima de 87%, cooprovada por laudo emitido por laboratório recoúecicto pelo wúino;
o cabo de força devcrá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136;

o gabinete deve permitir a utilização na posiçâo borizontal e vertical sem comprometer os compooentes irtemos
e o Ârncionamento do computador;

Podeni ser aceito também Miqipcs que sejam acoplados atrás do monitor, seudo que o Klr vESA deveú ser
fomecido e ser 100% compativel entre eles (monitorevMinipc)

Deve possibilitar a irstalação de cadeado ou lacre de segurança em slor ou trava sxtema específrca de forma a
impedir a abenura do gabinete.

Devc posuir sistcma de refiigeração ade4uado ao proccssador e dcrnais componcntes intemos ao gabinete, para
garantir a temperatura segura de funciooamenlo e vida útil dos componentes;

Monitote§:

Cada MiniPC çontará com 0l (um) monitores com as s€guintes caraçteristicas miqimas: Tela 100% plana do tipo
LED;

Tamanho mínimo de 21,,; Proporção l6:9;

Brilho de 250 cd./m2;

Relação de contraste estático de I.000:1; 16.2 Milhões de cores;

Resolução minima de t920xl0E0 pixets;

Conecbres de Entrada: no mínimo 02 (duas) entradas disponíveis, sendo que as duas entradas sejam no padrâo
HDMI, Display Port, Mini Disptay Port ou DVt ;

As enuadas de üdeo dos monitores develão scr totalmerte compatíveis com as saídas rle üdeo do MinipC.
ContÍote digihl de brilho, çonFaste, posicionameuio vertical e posicionarDento horizontal;

Regulagern de inclinaçào e altura; Função pivot;

Possuü um colectoÍ de encaixe para o kit de segurança do tipo ke[singtotr ssm adaptagões;

Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glaÍe (brilhante ou polida) ou adesivos antircflexivos; Fonte
de Alimentação para corênte altemada com tensõcs de entrada de I o0 a 240 vAc (+/- 10%), 5o-60H2, com ajuste
âutomático;

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamcnto dos equipamentos deverão ser fomecidos, com
comprimento de l,5m (um metÍo e cinquetrta centímotros);

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136:

Deve sçr lbrnecido cabo de conexão à rede elétrica com pluguc cont'orme o padrão NBR-14136;

Garantia MONTTOR l2 mesês.

Mouse:

Cor pÍeta;

Óptico, com botões esqüerdo, direito e celrral próprio para Íolagem; Formato ergonômico c conformação
ambidestra;
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Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior; conector tipo usB, sem o uso de adaptador pS2;

Deve ser fomecido mouse-pad; Comparibilidade: Windows l0 pro 64bits; Gâmntia mítrima do kit: 12 meses.

Teclado:

Padrão ABNT-2 e con€ctor tipo USB, sem o uso de adaptador pS2;

Teclados: Padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Com regulagem de altura € inclinaçào
do teclado;

Design resistente a derramamentos acidentais; Compatibilidade: Windows 10 pro 64bits;

Garantia minima TECI-ADO do kit: 12 meses.

Sistema Operacional:

Acompanhar liceuça de sistema operacional Microsoft Windows l0 Pro ó4bits, em português do Brasil (pT- BR);

O sistema operacional deve estar pré-instalado, bcm como, todos os drivers de dispositivos inrcmos, necessários
para seu funcionamento;

O fabricaute deve disponibilizar no seu respecüvo web site, downtoad granrito de todos os Drivers de disposilivos,
para o microcorputador ol'ertado, na versâo mais atual para download.

Garantia:

Os equipamentos devem possut gaÍantia por um pe odo mínimo de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento no
locat (otr-site);

O Fabricante ou a Contratada deve possür central de atendimento tipo (0800) paÍa abertuÍa dos chamados de
garantia" comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descriçâo do problema, com atendimento
disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às l8;00h;

O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertúa dos chamados; durante o
prazo de garanúa será substituída sem ônus para a conftatante, a parte ou peça defeituos4 salvo quando o defetto
for provocado por uso inadequado dos eqüpamentos;

Os serviços de reparo dos equipameutos especiticados serão realizados onde se encontran (on-sit€), e çoncluídos
em, no máximo, até 03 (tlês) dias úteis da abertua do Çhamado;

O atendimento sçrá sm regime de segunda a sexta-feira das 08;00 às 18:00h;

Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entÍar em vigor a partiÍ da data de atesto da
respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos.

Descrição do Objeto;

Desempenho

Possuir desçnpeúo mínimo de pontuação I 1500 no site http://www.cpubetrchÍnark.net/cpu list.php.

ou supedor;

Plsca púncipal:
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A placa mÀe deve colter os s€guintes dispositivos e recunos, aas quantidades mínimas indicadas ou superiores,todos intêgrados, soldados na praca principal corno paÍte ,Jo projeto de arquitetura do fabricante, não sendopermitida a instalação de placas ou acessórios de expansão para quaiquer um dos recursos exigidos:

4 (quatro) porta§ UsB 3.0, con€ctadâs dtetamente nÂ placâ mãe sem o uso de hubs €/ou adâptadores pcli
I (um) slot PCI;

I (um) slot PCI Express xl Gen 2;

I (um) slot PCI Exprcss x4 Gen 2;

2 (dois) slots PCt Express xl6 Gen 3;

0l (uma) controladora dç discos SATA 3 ou superior de 6Gbp/s com supoíe a RAID 0, I c 5, compatível com os
demais periféÍicos especificados para o equipamenlo:

Suporte para instalaçâo clc discos SSD (Sotid Stat€ Drive), SAS e SATA

Módulo TPM (Trusted Pratform Modure) v6rsâo 1.2 ou superior, ou dispositivo equivarente, acompanhado de
!1vers 9 

software nara iÍnFrlsmentâÉo e gersnciametrto. o óhip devcrá ser sotdado à plac", oao 
""nul 

p"r-itioo
dispositivo adicional Íernyíyel ou solução baseada unicamentc em softwar".

Pruces!rdor:

Processador com, no minimo:

Mínimo de 6 (seis) núcleos fisicos;

l2MB (doze megabytes) de cache;

Velocidade de clock de no minimo 3 GHz;

Arquitotura de 64 bits, com extensôes dc virtualização e iGtruçôçs SSE3;

lntcgrantc da gcração mais rccentc produzida pclo fabricantc;

Sistema Básico de Entada e Saida - BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando meÍnória não volátil e reprogramável;

Suporte r:

Gerenciamento no pa&o DASH 1.0 ou iAMT 9.0 ou superiores;

ACPI (Advanced Configuration and power lDterface) e SMBTOS (System Management BIOS);

Tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas d€ disco rrgido S.M.A.R.T (setf-Monitoring, Amlysis ând
Reporting Technology) habilitada;

Possuir seúas de Setup e Power On;

Permitir a inserção dc código de identificaçâo do equipamcnto na prôpria BIos (número do parimônio e número
de úrie). Serão aceitas BIos com Íeprogramação via software desde que estes estejam devidaoente licenciados
para o equipa-raeno c cotrstartes no cD-RoM/DVD-RoM de drivels e apücativos que deverá l'ir junto com o
equipamento e também disponibilizados para dowaload no síüo do fabricante;

Memórh Prirctprl (RÂnO:

Deve ter instalâdos, no míoimo, 16 GB (hinta e dois) gigabyes de memória RÂM em euad channel ou Drui
channel, tipo DDR4 sDRAM a 24ffi MHz (dois mil e quatrocenos mcga-hertz) ou sr4)erior, sempÍe compativer
com o restante do sistema, s6r compativel com ECC (Error Correcting Code)

Expansivel no míoimo 64 GB (s€ss€nta e quarro) gigabytes;

E
b0N §
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Armrzenlmctrto:

O eqüpamcnto dcve ser entregue com, no minimo, 2 discos, scndo:

0l (um) disco de tecnologia SATA de 7.200 RpM ou sAS de 3,5 poregadas crc 15.00o rprr, com capaciddde
mínima de I TB (um teBbyte);

0l (Uma) unidade de drive de estado sólido (SSD) instalada, intema, de no mínimo 240 GB, com interface tipo
PCIe 3.0 ou SATÂ-3 (ou superior), com velocidade nominal de transferência de 06 (seis) Gbp/s;

Deve s€r entÍegue ainda com 0l (uma) uoidade de leitor-gÍavador/DvD

Deve ter leitoÍ de caÍtâo de mídia SD.

Coltrohdorr de video:

Placa Gráfica Off-Board, homologada pelo fabricante, compÍovada por meio de declaraçeo do fabricante;

Ter capacidade mínima de 4 GB (quatro gigabytes) de memória GDDR5 ou superior, dedicada , e possuir:

Intcrfacc de no minimo 256 (duzcntos e cinquenta e sçis) bit;

Interface cotrtroladora de video co,paúvel com wXGÂ padrão pcl Exprcss l6x ou superior, com capacidade
para coutrolar 02 (dois) moBitorEs simultaneamo[te:

Com no mínimo:

02 (duas) interface HDMI;

Deve possuir cornpatibilidade com a tecnologia DÍectx I I ou superior;

se as portâs digitais forem do tipo DisplaypoÍ, os adaptadores para os monitores deverão ser entregues com o
equipameDto;

Interfrces:

Conholadora de Rede integrada à placa rnãe, com velocidade de l0/100/l @0Mbits/s, padrões Elhemer, Fast-
Eúernet e Gigabit Eúemet, autose,sÊ, ÊÍl{uplex, prug-aa<t-play. coofigurável rosrmerte por softr*zrc, com
coneclor padrâo RJ-45 e função wake- on{an em firncionamento e suporte a múltiplas wANsiE02.lq e 80i. rx);

Controladora de som com conectores de saida e microfone na parte tÍaseira do gabinete e com supoÍte para
conexôes de saida e microfotre na paÍte fÍontal do gabinete;

No mínimo 04 (quatro) interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo m€nos 2 (duas) interfaces USB

3.0 e 0l (uÍna) instaladâ na parte Aonral do gabinete, com possibilidade de desativação das portâs stravés da BIOS
do sistcma;

Não serão aceitâs a utilizaçâo de hubs ou portas USB instaladas em adâptâdoÍes pCI;

Mouce :

Óptico, com botões esquerdo, direito e cettral próprio para rolagem;

Formato ergo!ômico e conformação ambidestra;

Resolução minima de 800 (oitoce os) dpi ou superior;

Conector tipo USB, sem o uso dê adaptador PS2;

Deve ser fomecido mouse-pad;

Garantia de 12 meses;

PAGTNA
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Tecl.ado:

Paúão ABNT-2 e conector tipo USB, sem o uso de adaptador pS2;

Teclados: Padrões da ÂBNT (Associaçâo Brasileira dc Normas Técnicas),

Com regulagem de altura e inclinaçâo do teclado;

Garantia de l2 meses;

Fontc de Àim€trtrçÂo;

Fonte de alimenaçâo para corente alrcmada com tensões de entÍada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 5G 60I{2, com
ajuste automático, sufrciente para suportzr todos os dispositivos internos na conrrguraçao nuixiá admitida pêlo
e4uipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente pFC (power
Factor Corection) ativo com eficiência igual ou superior a g5% (pFC gGr);

o modelo de fonte fomecido deve estar cadastrado no site w\a,\À,.Ír0prus.com na categoriâ silver ou superior.
Poderão ser fomecidos atestados ou certidões que comprcvem que o eqúpamento é adereme ao padrão de
eficiência energética, emitido por instituto üedenciadojutrto ao INMITRO;

Deve ser aderente à Portaria l7o/2012 do INMETRo e possuir baixo nível de ruído conformc ISo 9296 ou
equivalente;

Gsbinete:

ConectoÍes para §aída de som e microfone na paÍte traseira do gabinete g com suports pam conexões de saida e
microfone na pane frontal do gabinete;

sistema de monitoramento de temperatura controrada pera BIos, adequado ao processadoÍ, fonte e demais
componentcs intemos ao gabinete. o fluxo do ar intemo deve seguir as orienraçõçs do fabricante do
microprocessador;

Deve permiú a aberhr.a do equipamento e a troca de çomponentes intemos (disco rigido, unidade de mídia óptiôa,
memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Toor Less), não sendo aceitas quaisquer
adaptações sobre o gabinete original;

Não serão aceitos parafusos recaíilhados, nem com adaptadoÍes em substituição ao parafuso previsto para o
gabinete;

Acabamento intemo composto de superficies não cortantes;

o gabinete deverá possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo alça ou parafuso, para inserção
da trava de segurança, do tipo kensington, sem adaptações;

Deve ser fomecido alto falante intemo ao gabinetc capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo
deverá estar conectado diretamente a placa màe, sem uso de adaptadores;

Não serão aceitas caixas de som extemas ou adaptações intemas;

Possuil no mínimo:

01 (uma) bâia exteroa de 5,25";

02 (duas) baias intemas de 3,5";

Supoíe para imtalação de 2 (dois) discos rigidos.

No mínimo 02 (duas) poÍtas USB 3-0 insralados na paÍe fiontal do gabinete;

Mo tor:

Entregar l(uma) unidade de monitores por workstation:

PÁGINA
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ConectoÍes de Entrada: No mínimo I (uma) entrada HDMI '

Controlc digitâl de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal;

Regulagem de inclinaçâo e altura;

Função pivot;

Possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações;

Tratamento auti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare @rilhante ou polida) ou adesivos antüeflexivos;

Font€ de Aliment.Éo:

CorreDte alternadâ com tensões de atrada de 100 a 240 VAC (+^t0%), 5G óOHz, com ajuste automâtico;

Todos os cabos e coDectores necessários ao firnciolamento dos equipamcntos dcverâo ssr fomecidos, com
cosprimento dç l,5m (um metro e citrqueÃta centimetlas);

Cabos de conexão à Íede elétrica deveÍão seguir o padrão NBR-14136;

Deve scr fomecido cabo dc coaexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR-1413ó:

l. [ó. Carantia de 12 meses;

Slrte mr Op€racioml:

Sistema operacional Microsoíi Windows l0 Pro, ou superior, ó4 bits, em poÍtuguês e em sua versão Ínais atual e

devidâmcnt€ licenciado;

CoDprtibiüdrd€:

O equipamento ofertado deve constaÍ no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da cornpatibilidade será
efetuada pela apresentação do documento Hardware Coupatibility Test Report emiüdo especificamente para o
modelo no sist€ma opeÍacioDâl ofertado, em htto;//winoual.microsoft.convbcltdefault.asnx:

Todos os dispositivos de hardwarc, além dc seus drivsrs deverão ser coopativcis com o sistsna operacional
Windows l0 Pro;

Outros R€quisitos

Todos os eqúpamçntos ofçrtados (gabinctc, tcclado e mouse) dcvcm possuir gradaçõcs treutras das cores prcta ou

cinza, e ÍBnter o mesmo padrão de cor predominante do gabinete;

O equipamenlo deve possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses com atendimenio telefônico disponír,ol 24 (viote
e quatro) horas por di4 7 (sete) dias por se.nana;

Deve ser apresentâdo pmspecto com as c.{rracteÍisticâs técnicas de todos os componentes do eqüpameÍto, como
placa principal, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade l€itora de

mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, inclündo especificação de marca, modelo, e ouEos elem€ os qüe de forma

PALDê
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Com tela 100% ptana do tipo LED;

Tamanho mínimo de 23";

Proporçâo 16:9;

Brilho de 250 cúnú;

Relação de contraste estiático de I .000: I ;

16,2 Milhões de cores;

Resolução minima de l920xl0E0 pixelsl
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identifrquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expatrsões e upgrades, akavés demanuais récnicos, folders e demais literaturas Écnicas eàitadu, p"lo, f"bri"unt"":
seÍâo aceitas cópias das ospecificações obtidas em sítios dos fabricantes na Intemet, em que constem o respectivoeldereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a criterio ao pmponente;

Todos os equipamentos a seÍçm entregues deverão ser idêntiços, ou seja, todos os componenres €xtemos e intemosde mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos 
"ruiuão. fo* uuaiuçâo e/ou homologação;

caso o componente não mais se encontre disponíver no mercado, admitem-se §ubstitutos com qualidade ecaracteristiÇas idênticas ou superiores, mediante nova homologaçâo;

Todos os çabos e conectoÍes necesúrios ao funcionamento dos equipamentos deverão s", fomecidos, comcomprimento de l,5m (um metlo e cinquenta centimetÍos); -

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR_14136;

Deve ser fornecido adaptâdoÍ de fonte erétrica no padrão novo (Gmea - NBR r 4 r 36) para o pa&ão antigo (macho
- 2P+T);

As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas, que urilizem prelerencialmente materiais recicláveis, de tbrma a garantir a máxima prot€çâo dürante otÍansporte e a armaz enagem.

inequívoca
certificados,

Descrição do Objeto:

Processador:

Atinge índice de, no minimo,
base de dados PassmÂrk CpU

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA ]!{UNICIPAL DESANTARÉ M

CNPI n" I 0.219.202/ 000 I -82

9400 (nove mll e quatrocetrtos) pontos para o desempenho, tendo como rcferêncla a
Mark disponível no site net/ t.

Deverá possuir, no minimo 4 núcleos e 4 threads; deveú possuir, no miuimo, 6 MB de memória cache.

Memórla Princip&l (RÀM):

Memória RÂM, com as seguintes características: Tipo DDR4 com suporte ao barÍamento de, uo mínimo,2400
MHz;

Possuir no mínimo 8 (oito) GB de memória RAM, operando no mínimo a 2400 MHz; o eqúpamcnto deve possuir
2 (dois) slots SoDIMM e suportar expansão minima de 32GB. ctcütos Integados (cHrpsÉT; e placa Máe, com
as seguintes características:

Placa mâe da mesma marca do fabricante do equipameoüo e desenvolvida especificametrte para o modelo ofertado.
Não seldo ac€ito placas de livre comercialização no mercado;

O chipset del'e ser da mesma marca/iàbricante do processador do sqüpamento;

Chip de §eguança TPM versão 2.0 itrtegrado para criptografia acompalhado de softrvare para criptografia'de
dados, pastas ou arquivos especificos utilizado chip TpM com gsre[ciamento cantrarizado e re.oto.

BIOS e Segurrnçe:

O equipamento deverá possuiÍ BIOS do mesmo Fabricante do equipamento ou em regime de OEM com dteitos
de copyright de livre edição, garantindo assim adaphb idade {io conjunto adquirido, comprovado akavés de

I
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Ite*:.O3 Objstol §otebook QusntidrdF: 07

Díscriminação Unld



atestado esp€clfico parE este Temo de Referência, fomecido pelo Fabricante da BIoS, dectarando o modelo do
equipamento. Nâo seáo aceitas customizações ou apenas cessáo de direitos limitados;

A BIOS devc possuir modo gr.rífico interativo por mousc/touchpad e teclado;

BloS em Ftash RoM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; possibilita que a seúa de
accsso ao BIOS seja ativada e desativada üa SETUp:

Phcs de red€:

Integrada padrào Gigabit Eth€meti

Deve op€rar automaticamente nas velocidades de comunicaçâo de 10/100/1000 Mbp§ suporta recu$os de wol
(Wake on-LAN) e PXE;

Conector RJ-45 com Led de atividade.

IDtcrface de red€ sem fio, com as seguint€s câracterísticas:

Placa de rede wireless, compatíver com os padrões IEEE go2.r l brgln/ac; opçrar nas bandâs de ficqúnchs
2.4GHz e 5GHz;

Dcve possuir Blucmoth

Co rohdorr de VÍdeo:

Controladora de vídeo integrada ao processador com capacidade mínima de IGB de memória compartilhada
dinamicamente;

ContÍolâdora de vídeo padÉo integrada compativel com Direcü lZ e OpenCL 4-4-

Unidade de Armazenamento, com as seguint€s carscteristicas:

Controladora de disco integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s;

Unidadc dc dl§co dc cstrdo rólido irstrledr SSD:

Capacidade de no mínimo 320 GB com leitura sequencial de, no mínimo,450MB/s e escrita scquencial de, no
mínirno, 250M8/s MTBF (tcmpo mcdio enüc falhas) de no mínimo 1.000.000 dc horas.

Grbinetc:

Gabinete com tela d€ LcD HD padrão WLED minimo de l4 poregadas, ou superior, com resolução de, no mínimo
1366x76E;

Possuir slot especíÍico para instalação de cabo com trava dê fixaçâo antifuno;

Teclado embutido ao gabinete, no padrâo ABNT-2, em poíuguês (pr-BR), com teclado numérico, eweny;

Touch Pad com 02 (dois) botões;

Possuir Wcbcam com Íesolução HD (ou superior) intcgrada e microfone intcgrado;

Âdsptsdor dc Energia e Baterie:

Adaptador de energia da mesrna rnarca do fabricante do equipamento, com tensão de entrdda de 100-240 VCA.
com sçleção automática de tensâo e potência de Watts compativeis;

O equipamenlo dcv€ acompanhar bateria integ:ada do tipo Li-lon ou LiPO, de no miniao 42 WlIt e autonomia
miaima de 3 horas em uso;

Deverá possuir tectrologia de recarga rápida. o tempo máximo de recarga não deve cxceder 2 (duas) horas. .
Portrs de Comunicrçío:
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As scguintes interfaces devem estar integradas ao oquipamento pelos nomes ou respectivos símbolos:

Possuir no mínimo 0l (umâ) poÍas USB 3.0, e 2 (duas) porta USB 2.0.

Possuir 0l (uma) poÍas digital HDMI;

Possuir ütcrface combo de áudio com entrada para microfone ou saída estéreo arnplificada para fones de ouvi'rlo
ou alto- falantes sxtemos;

Possuir 0l (uoa) porta Rr-45 de rede ethemet com Led de atividade; possut leiror de sD Memory card Reader
integrado ao equipamento; contrcradora de Áudio, com as seguintes caracteristicas:

controladora de áudio de, no minimo 2 (dois) canais padrão HDA (High DoÍinition Audio); conversor estereo dc,
1o mínimo 16 birs (anatógico para digiul e digital para anaiogico;. sisrema operacionar, Drivers e
Compatibilidade, com as seguintes camcteristicas:

Sistema Operacloml:

o equipamento deverá acompanhar licença oEM do sistema operacional Microsoft windows l0 pro 64bits, ou
superior, em pornrguês do Brasil (pT-BR);

o si§tema opcracional deYe estaÍ pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadoÍ€s intemos necessário
para seu funcionamento;

Maleta:

Maleta paÍa tlan§poíe em nylon, lona ou couro sintético com tamanho suficiente paru acondiÇionamento do
Dotebook de fonna com proteção armofadada, ofertado e com compartimento extra para outros objetos.

Descrição do Objeto:

Processador:

Atinge índice de, no mínimo, 9400 (nove m e quatocentos) pontos paÉ o dêsompenho, tendo como referência a
base de dados Passmark CPU Ma.k disponível no site htto://ww*,,.coubenclur:ark.net/cou lisr.pho.

O modelo de proces§ador ofertado devc possuir tecnologia de fabricaçào de no máximo 14 nanômetros e deverá
ser da última geragão disponibilizada pelo fabricante do equipamenm;

DeveÍá possuir, no mínimo 4 núcleos e 4 tbreads; deverá possuir, no mírimo, g MB de memória cache.

Memória Principal (RÀNl):

Memória RAM, com as seguintes caracterÍsticâs: Tipo DDR4 com suporte ao barramento d€, no mínimo, 2400
MHz;

Possuir no minimo ló (dezesseis) GB de memória RAM, opqando no mínimo a 2400 MHz; o equipamento deve
possuir 2 (dois) slots SODIMM e suportar expansão mínima de 32G8. Circuitos Integrados lcfttiSff; e ftaca
Màe, com as seguintes caractedsticas:

Placa mãe da mesma nrarca do fabricante do eqúpamento e desenvolvida especificamente para o modelo oferiado.
Não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado;

O chipset deve ssr da mesrna marca,/fabricante do processador do equipamento;

F

§

Discriminâção Qtde Valor Unitá rio Valor Total
o4 Notebook Unid 02
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chip de segurança TPM ve$ão 2.0 itrtegÍado para criptogÍafia acompanhado de softwarc para criptogÍafia dedados, pastas ou arqüvos específicos utirizando chip Trna-com gerenci'amento centrarizado e rcmoüo.

BIOS e Scgurarçr:

o equipnmento deverá poszuir BIOS do mesmo Fabricante do eqúpamenúo ou em regime de oEM com direitosde copyright de liwe edição, ganntindo assim adaptabiridade io conjunto adquirido, comprovado através deatestado específico pam e§le Termo de Referência, fornecido pelo Fabricante da BiOS, declarando o modelo doequipamento. Não ssrâo aceitas cusromizações ol., apenas cessáo de direitos limitados; 
._- * 

, 
'

Blos em Flash RoM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; possibilita que a senha deacesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUp;

Permite inserir ÍegistÍo de con',ole patrimonial, de pero menos l0 (dez) caÍacteres em memória não vorátir;

O fabricante da BIOS deverá comprovaÍ ser membro da Unified Extensible Firmware lnterface (UEFI
h /ln na categoria Promoters. desta forma atestando que os seus equipamentos estão el,nl
conformidade com a especific açâo UEFI 2.x ou superior;

Deverá mostrar as conÍigurações de hardware e o número de série de identificação do eqúpamento;

sistema de diagnóstico çm modo de interlace gráiico, executado a partir da inicialização do eqúpamento e
independeute de sistema oPeracional capaz de verificar o status do hardware e teste de st.ess de, no minimo,
processador. memória, disco rigido e sistema de ventilação;

A mensagem de erro geÍada por este dia$]óstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento
duante o período de vigência da garantia i

À BIos deverá possuir ferramenta capaz de apàgaÍ dâdos gravados no disco rigido de forna definitiva e
irrecuperável segundo algum padrâo intemacionalmente recoúàcido.

Interfaçe de Rede Local, com as seguintes características:

Placa de rede:

Integada padÍão Gigabit Ethomet;

Deve operaÍ automaticamente nas velocidades de comuúcação de 10/100/1000 Mbps suporta recnÍsos de WoL
(Wakeon-LAN) e PXE;

Conector RJ<s com Led de atiúdâde.

Interface de rede sçm fio, com as s€guintes caractedsfica§:

Placa de rede wireless, compatível com os padrôes IEEE go2.l t b/g/n/ac; operar nas bandas rje frequências
2.4GHz e SGHz;

Deve possuir Bluetooth versào 4. I ou superior

Cotrtroladora de Vídeo;

Controladora de video integrada ao processador com capacidade mínima de 4GB de memória compartilhaia
dinamicamente;

Controladora de vídeo padrão integÍada compativel com DirectX l2 e OpenGL 4.4,

Unidade de Armazenamento, com as seguintes característiças:

conroladoÍa de disco integrada à placa rnãe, padrão sATA-3, com taxa tÍansferência de 6.0 Gb/s;

Unidrde de disco de estado sólido instalada sSD:
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capacidade de uo míoimo 480 cB com leitura sequenciar de, no mínismo, 450M8/s e escritâ sequencial de, no
minimo, 250M8/s MTBF (tempo medio enrre falhas) de ao minimo 1.000.000 de horas.

Gabinete:

Gabinete com tela de LCD H-D padrão WLED minimo de l4 polegadas, ou superior, com resoluçâo de, ao mínimo
1366x768:

Possuir slot especifico paÍa instalação de cabo com kava de fixação antifi.rto;

Teclado embutido ao gabinete, no padrâo ABNT-2, em porruguês (pr-BR), com teclado numéricp, eú,erty;

Através da combinaçào de teclas (FN+tecla) ou ds tecla (s) dedicada(s) deverá permitir gsrenciamento de eoorgla,
cootÍole de volume, controle de brilho e controle da rede sem fio.

Touch Pad com 02 (dois) botões;

Possuir Webcam com resolução HD (ou superior) integrada e microfone integrado;

Adaptrdor dc Energis e Bâterir:

Adaptador de encrgia da mesma marca do fabricante do equipamento, com tensão de enúâda dc t00-240 VCA
com seleção automática de tensão e potêrcia de Watts compativeis;

o equipamento deve acompaúar bateria integrada do tipo Li-lon ou Lipo, de no mínimo 42 wHÍ e autouomia
minima de 3 horas em uso;

DeveÍá possuir tectrologia de recarga rápida. o tempo máximo de recanga nào deve exceder 2 (duas) horas.

PoÉrs de Comullicaçio:

As seguintes intcrfaces devem est{ integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos sÍmbolos:

Possuir no mínimo 02 (duas) portas USB 3.0. e I (uma) porta USB 2.0.

Possuir 02 (duas) portas dc üdeo intcgradas ao equipâmento, scndo no mínimo uma porta digitâl HDMI;

Possuir interfacc çombo de áúio çom entrada pam microfone ou saída estéreo amplifiçada fnra fones de ouvido
ou alto-falantes extsmos:

Possuir 0l (uma) porta RJ-45 de rede ethemet com kd de arividade: Possuir leitor de SD Memory Card Reader
integrado ao equipamento; ContÍoladora de Áudio, com as seguintes caracteristicas:

Controladora de áudio de. no minimo 2 (dois) canais padrâo HDA (High Definition Audio); ConversoÍ estéreo d€,
no minimo 16 bits (anatógico para digitat e digital para analógico). Sistcma Operacional, Drivers e
Compatibilidade, com as seguintes caracteristicas:

Sistemr Operecionel:

O equipammb dcverá acompaúar licença OEM do Sistema operacional Microsoft Windows l0 Pro 64bits, ou
superior, em pornrguês do Brasil (PT-BR)i

O sistema opcracional deve eslar pré-instalado, bcm como, úodos os drives de adapladoÍcs intcmos neccssário
para seu funcionamento; .

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os drivers de dispositivos,
BIOS e Firmwares parô o notgbook ofeÍtado na versão mais atual para dounload;

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download do sistema opeÍacional origlnâl de fábrica;

Deve ser comprovado que o notebook esú prepamdo para suportaÍ o Windows t0 Pro (64 bits), através do
respectiro logo obtido no Windows Logo'd Products List para Microsoft. A comprovação da compatibilidade seú
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efetuada pela apresentação do documento HardwaÍe compatibility Test Report emitido especificamente para o
modelo no sisiema ofertado, em https://systlev.microsoft.cáru/en-us/lurdware/lpU

Malcta:

Maleta pâra trara§porte em nylou, lona ou couro sintético com tamaaho suficiente para acondicionamento do
lotebook de forma com prote@o alrnoÍàdada, ofertado e com cor{,artimento extra para outros objetos,

PODER LEGISLATIVO
CÂ MUNI CIPAL DE REM

DNcriçÍo do Obistol

Tipo: ImpÍêssora laser multifuncional monocromática:

Conecúüdede: Ethernet, USB 2.0

Cencterííicrs:

Funçâo copiadora duplex ioteglada (Frente e veÍso)

Função Scanner

Ciclo de trabalho mensal máximo: 15.000 páginas

Volume de impressão mensal recomendado: 2.000 páginas

Resolução óptica: 1200x1200 dpi

Capaz de imprimir 36 PPM

Tamanho do papel: A4

Capacidade do alimentador automátiço de documenros: 50 págims

Capacidade de saida de papcl: 100 páginas

Capacidade de entrada de papel padrâo: 250 págrnas

Capacidade de impressão Êente e veno

Tensão: l27V

Modelo dê Íeferência: Erother DCP-87535DW

TecDologia: Contact lmage SeDsor (ClS)

Fonte de Luz: LED

Modo dê alimentrçâo de doc[mentos: ADF

PÁI Di,
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Item Discriminação U nid Qtde Valor Unitário Valor Total
05 lmpressora Unid G.4cE,oo Ac.ls-_, o-

Item Discriminação U nid Qtde Valor Unitário Valor Total

06 Scanner Unid 06

IÍem: 0§ &Jetor Imprrssora qlrúdadêt 07
unldader

07

Iterni 06 Oüjeao: Scarncr Qüsnídsde:06
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Resoluçio ópticr (dpi): 600 x 600dpi

Escrh de clnza: l6 bits de entrada, 8 bits dc saida

Modô de cor: 48 birs de cntrad4 24 birs dc saída

Teuanho da mcmórie: 64MB SDRAM

DimetrEio (LDÂ): Máxima:316 x 6E0 x 239 mm Mínima: 3t6 x 19l x lóE mm

lnterfrce: USB 2.0 (cornpativel com USB l.l e 3.0)

Volume dlárto recomendrdo: 6.000 folhas

Suporae OS: Winl0A in7lWi-o8/Linux

Softwrr€ Inclddo: AVScân, Button Manager, papeÍport SE 14

Cârrcterbticls:

Detecção ultassônica de pap€l Sim

Modo de papel longa Até 3 metros

Digitalizaçâo de Cartâo Sim

Tamanho da digitalizaçâo

ADF Minimo 50 x 50 mm

ADF Máximo 242x356 rnrr

Capacidade do ÂDF 100 folhas de 75glm,

Espessura e Pcso do Pzpel27 g - 413 gfuP

Detecçâo de OCR

Formalos: PDF, JPEG, PNC, DOCX, XLS, CSV

velocid.de 40 páginas por minuto / 80 imageos por minuto heote e verso, com resoluçâo de 200dpi / 3oodpi,
seja em Colorido, Tons de cinzâ ou P&8.

Iuodelo de refcÍêncie: Avision AD230U

Crrrcterísdcas:

Interface: SATA lII;

Forma: 2,5"i

Tecnologia de armazenâmeDto: SSD;

Capacidade: 480 GB;

Leitura sequerciâl: No minimo, 450M8/s e escrita sequencial de, no minimo, 250MB/s MTBF (tempo rnedio
etrtre falhas) de rc míuimo 1.000.000 de horas.

ÉN" §

Item Discriminação Unid Valor Unitário Valor Total
07 SSD Unid 20 Gqo .r,> /n.Soa.r.-r
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CÂMARÂ E SANTAREM

CrÍrcterfutlcrs:

Portas; 24 R 45 negocisçâo automárica de velocidade;

Tara de transferência: 200O Mbps em modo firll duplex;

Controle de Fluxo: IEEE 802.3 fomcce traffferência de dados confiável;

Alimentação; t27V;

Função: QoS

Modelo de rcferência: lntelbras SG 2400 eR.

Crrrctcrísticü:

Banda: Dual band 2.4GHz e 5Gt{z;

Tensão: Bivolt;

Velocidade: AÉ 1200 Mbps;

Antenas: 4:

Pâdrão: 802.1I ac

Interface:4 portas LAN e I WAN;

Modelo de referência: TP-Liú ARCHER C50 DUAL BÁND ACl200;

Garantia de Íóbriça: 5 anos.

Item Discriminação UnÍd Qtd ê Va lor Unitá rio Valor Totãl
08 Switch Fast

Ethernet 24
Portas

Unid 05

l. ã5Qor 6.ljo,.-s

Discriminação Unid Qtde Valor U nitário Valor Total
09 Unid 10 39'>,.>.> 3,9oo oo

Item Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
10 Monitor de

Vídeo
Unid 10
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Item: 09 Objeto: qoterdor Wi-Fi Qurtrldrde: l0

Item

Roteador Wi-Fi

Itemr l0 Objeio: .Uonitor de
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Crrrcterísticr3:

Tamanho: 21";

Quatidade: Full HD;

Eotrada HDMI;

Frequência: 60 Hz no mlnimo;

Tensão: 127V, tomada padrão NBRl4l36

Crracterl3ticrs:

Tecnologia: LED;

Tamanho: 19" a 21":

Funçào Pivot: venical (de 0" a 90');

Ent-ada HDMI;

Qualidade: Full HD;

Entradas; HDMI e VGA, no mínimo 60H2,;

Tensão: 127V.

Csrrcterísdcrs:

Tamanho: 2,5 mcúos;

Tipo: Par trançado UTP Ca6el

Padrão: T568A;

Conexão: RJ 45.

Item Discriminação Unid Qtde Valor Total

11 Monitor de
Vídeo Pivot

Unid 05

J.Jro,.§ 5.55Õ..)i\

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total

Patch cord Unid 60t2

Valor U nitário Valor TotalUnid QtdeItem Discriminação

Unid 0313 Luminária

PAGTNA

N

Item: l1 ODjcto! IllotritoÍ dc
Video

Quatrldrdê: 05
Eddades

Valor Unitário

Itêm:12 Objeto: Patch Cord Quatr§dEde: 60
unffades

Item: 13 Objeto: Luminárls Qu!n!fi!de! 03
uoldades
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Ca rrctcrístlcrs:

Soquete: E-27.

MatErial: Mctal

PotêÍcia: 60 Watts.

Voltagem: Bivolt. Suporta lâmpadas I l0r e 220v.

Com haste aíiculável.

Frequência: 50H2.

Tipos de suporte: Base e gaÍra"

Material; Metat e ABS.

Tomada: NBRl4l36

Peso aproximado: l.4kg

Carrcterlsdcas:

Sistema: Dinâmico

Dcsign: Closed-back

Resposta de Frcquêocia (Hz): t2 a 28.000

Rendimento (dB SPL/V): 125

Impedância Nominal: 32 Ohms

Cabo: t,5 MetÍos

Plug Conector: 3,5 mm Estéreo (p2)

Modelo de referência: AKc 414.

Crrscteristicrs:

Frequência nominal CPU 1,4 GHz;

CPU contagem de núcleos 2;

Tamanho de RAM I GB;

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
t4 Head Phone Unid 03

Itêm Discriminâção Unid Qtde Valor Unitário Velor Total
15 Routêr Bôerd Unid 01

Item: 14 Objeto: HeâdPhoíe Qurúldrde: 03
unldades

Ite m; 15 Oblcto: Routàr Bosrd QuarÇdade; 0f
nnldades
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10/100/1000 poÍtas Eúemet l0;

Número de portas U§B l;

Poder Jack l;

Poe para fora Sin;

Tensão de entrada supoÍada l0 v - V 30;Poe ern Sim;

Mouitor de tensâo Sim;

Monitor de tempeÍâtura PCB Sim;

Dimensôes,{43x92x44mm;

Sisüema operacional Rouleros;

Faixa de temperatura operacional -30 + 70 C;

Nível de liccng 5;

cPU rPQ-806+G5 I 9FCBGA-TR4 I -0;

O consumo máximo de snergia l0W:

Portas SFP l;

Tipo de slot USB Tipo 3.0 USB A;

Porta serial RJ45;

Tipo de amazenamento NAND;

Tamanho de armazenamento [28 MB.

Modelo dc relkência: Routcôoard Rb 3011 Mikrotik Rm L5.

Crrrcterísticrs:

Aplicação: para HD, SSD, Placa mÀe;

Conector enüada: SATA;

Conector saida: SATA.

Valor TotalU nid QtdeDiscriminaçãoItem
20Cabo de dados

SATA
Unid16

Valor ÍotalValo r UnitárioQtdeUnidDiscriminaçãoItem
o4lJnidSmÂrtphone17

Item: ló Objetsr Crbo de drdo§
SATA

Qorr{tsrde 20

dcdei
Valor U nitário

Item; 17 Objeto: Smrúphore QrerÇdrdc; O4

unhrdes
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Crrrcterísticrs:

AÍmazenamento Intemo: fl GB iEtatada;

Memória RAM: 4 GB instalada;

Câmera: Traseirâ e frontal:

Tela: Touchscreen de 6" §o mínimo);

Ternologia sem fio: Celular, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS;

Sistemâ Opqacional: Android.

Crrrcterístices:

Potência; t200 VA = 600Watts

Forma de onda: Senoidal por aproximaçâo - retangular PWM

fopotogia: Nobreak (UPS) iaterativo com regulação on-line

Tcnúo entrada: Bivolt automático I l5/12'l /220V-

Tensão saida; I l5V-

Possui Estabilizador Intemo: Sim

Formato do Nobreak: Torre

Número de torrdas: 6 tornadas (Padrão NBR[4136)

Carrcterísticer:

Aplicação: LiÍnpar. contÂtos eletÍônico;

Tipo: Spray;

Quantidade: 300 ml.

Valor Unitá rio Valor TotalDiscriminação Unid Qtde

1-Oqq úo s4.9 ao..:rNobreak Unid 5018

Valor TotalValor Unitá rioQtdeUnidDiscriminaçãoItem

Unid 05Limpa Contato
Eletónico

19

Valor TotalVa lor UnitárioQtdeUnidDiscriminaçãoItem
02UnidAlicate dc

Cripagem
20

PÁGtM

N

Item: lE Objetor Nobrerk Quiíldâde: í)
unldâdes

Item

ttem: 19
Sjeto: Limpr Cotrt to

Eletrônico
Qurntfdade: 05

uúgdes

Itêm: 20
ObJeto: AIiure de

Crlmp&gem
Qusr$âde: 02

uuldades



Carrcteristicrs:

Tipo: Rj45;

Lâmina de cortô e decapagem;

Compativel com os padrões de montagem T568A e T5ó8B;

Corpo em aço carbono.

Ca recterístices:

Alicate de lnserção Impacto Punch Down;

AplicaÉo: Rj45 Fêmsa Wt-40 4109.

Crrrcterísticas:

Conector Fêmea Keystone Rj45 Cat5e

CrÍrcterísticrs:

tocalizador de Cabos;

Zumbidor;

Testador de Cabo de Redel

lnterface flexívet e versátil;

Conrole de volum€ ajustâvcl;

Vorifi cação automática cfi cicntc;

Test€ de continuidade:

Função dc nrap€arncno cabo IÁN, para diagnosticar condiçào de cabo LAN, identificândo o ponto de conexão

com falha ou qu€bra;

Modo de economia de energia em espera;

FunÉo line-Tracking (rápido e corfiável);

Dp

No

IPÁI

PÁG

Item Discriminação Unid Qtde ValoÍ Unitário Valor Total

Punch Down 022r Unid

Discriminação Unid Qtd e Valor Unitário Valor TotalItem

Keystone Unid 3022

Qtd e Valor Unitário Valor TotJlDiscriminação UnidItem

02Teste de ca bo23

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

CNPJ n' 10.219.20210001-82
Divisão de Licitações e Contratos
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Item: 2l ObJeto: Pünch Down Quarfisdê! 02
unldades

IteEr 22 Objeto: Keystoo€ Quantldade: 30
urhrdes

Item: 23 Otjeto; Tcsto dc Crbo Quenfdrde: 02
unldodec

Unid
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Aconpanha fone de ouúdo;

Led indicador;

LED indicâdoÍ e fone de ouúdo permitem âo tecnico rabâlhar em local com baixa luminosidadc ou ruidoso;

AlimentaÉo: 2 x Bat€rias 9V (JÁ INCLUSAS);

Características:

Aplicação: Para deskop - PC:

Frequência: 1600 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR3 SDRÂM.

Crrrcterísticrs:

Aplicação: Para Notcbook:

Frequência: 1600 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR3 SDRAM.

Cr rrcteristicrs:

Aplicação: Pard desktop - PC;

Frequência: 2.400 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR4 SDRAM.

Qtde Valor Unitário Valor TotalItem Discriminação Unid

1024 Memória RAM
DDR3 - PC

U nid

Valor UnitáÍio Valor TotalDiscriminação UnidItem

06Memória RAM
DDRS .

Notebook

Unid25

Valor TotalValor Unitá rioUnid QtdeDiscriminaçãoItem
o5Unid26 Memória RAM

DDR4 - PC

lt mtã Objeto; ltlemórla RÂM
ir DDR3-PC

Quufdaac: t 0

Item: 25
O,b.leto; Meoórie RÀM
oDIt3 - Notcbook

Qurnídrde: 06
unldades

Qtd e

Item:26
Oblcfo: MeEóír RÂM @anfdade: 05

DDR4 - dedes
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Crncterkticas:

Aplicação: Para Notebook:

Frequêrcia: 2.400 MHz;

Capacidade: 8 CB;

Tecnologia: DDR4 SDRAM.

Crrrcteristicas:

Aplicaçâo: Deskop PC;

Memória: 2 GB:

Interface: PCI Express xl6 versão 3.0;

Conectividade: HDMI/VGA;

Garantia: I ano.

Carrcterísticr[:

AplicaÉo: Para monitores de videos Full HD;

Tamanho: Entre l,5m e l,8mi

Con€xão: 2 pootas HDMI:

VErsão:2.0

Item Discriminação Unid Qtde Valor U nitário Valor Total

27 Memória RÁM
DDR4 -

Notebook

LJnid 03

Valor TotalDiscriminação Unid Qtde Valor UnitárioItem
Placa de Vídeo Unid28

Valor TotalValo r UnitárioDiscriminação UnidItem

3J8.5s15 9 rr, qoCabo HDMI U nid29

Valor TotalQtde Valor U nitárioU nidDiscriminaçãoItem

5os,, !:Õd,'l|',15. -:...'.
300Unid30 Toner IIP 107 A

Item: 27
(»J.to: Mcoórli ltÂil
I,DRí - Noteüook

Quutdede : 03
tlnldsder

Item:2E Objeto: Plqcr de vldeo QuanÇdade: 05
Btr5rde,

05

Item: 29 Oüjeto: Crbo EDMI

Qtde

Item:30
0bjeto: 'l'oner IIP 107
A

QaandrtrÇ: 3fi)
unidades i
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Crrrcteri3ticls:

Aplicação: Para impressora t{P 107Â;

Tipo: Monocromática toneÍ;

Referência: l05A;

Rendimento: I 000 páginas;

Marsa: HP.

Carrcterísdcrs:

Pedrõo Wireless: IEEE 802.llac, IEEE 802.11a, IEEE E02.1lü, IEEE 802.1lg, IEEE 802.llb;

Frcquência: 5GHz, 2.4GHz;

Interface: USB 3.0;

Itêm Dis.riminaÉo Uhid Qtde valor Unltárlo Valor Total

1 Mlnidesktop 36 (h (, íf;t;.oo eb?-Y..n9.ú
2 Work Stâtion 05

3 Notebook 07 Qb c. 62R o<) es st.4a'1.rc
4 Notebook o2 t4 g ,et
5 lmpressora 01 a*c.k.at U'/19-,,oo
6 5€anneÍ 06

7 55D 20
c4 (Ae,oo At l3 g@.oi)

8
switch Fast Ethernet 24 portas 05

A* l.a* .6o tA G. Pto,so
9 Roteador wi-Fi 10 84 4,oo {^ 3 â0O. so
10 Monitor de vídeo 10 €* ].-.lt5.m €t lJ,2s roú

11 Monitor de vídeo Pivot 05
Pá r. !ào. oô Êl ,; glb eo

12 Patch cord

1l Lumlnária 03

14 03

15 Router Board 01

cabo de dados SAÍA 20

17 Smartphone 04

18 NobÍeak 50 Cá i .,.\.\ oo eÁ${.q5D,o,,,
19 Limpa contáto eletrônico 05

20 Alicate Crímpagem o2

21 Punch Down

Qtde Valor Unitário Valor TotalItem Discriminação Unid

Adaptador
Wireless

Unid 05
JJ l.9u-'r Go9,9o

31

L

PÁGNA

N

Item:31 Obiarto: Adlptador
Wireles

QuuÇdade : 05
nnldrder

60

HeàdPhone

L6

02
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22 Keystone 30

2Z Testê de Cabo 02

24 MêmóÍiâ RAM DDR3 . PC
10

25 Memória RAM DDR3 Notebook 06

26 Memória RAM DDR4 - PC 05

21
Memória RAM DDR4 - Notebook 03

28 Placa de vídeo 05

29 Càbo HDMI 15 @ç2r,qo eâ â29,.:o
30 Toner HP 1074 300 e.ô r ls,oo c!:à§.âoo.ôn
31 Adaptador wireless 05 íÂ IzJ. q o *t 6aq ,Ço

TOIAL

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa:

t - ,r--('-^r ,--'\'

PAGINA

N



PODERLEGISLATIVO
D

CNPJ n' 10.219.2021 0001-82

Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20l 8@gmail.com - http: //santaÍem .pa.1eg.br/

Descrição do Obi€to:

Processâdor:

Deve atingiÍ índice de,

ubenchnlark.net,/cpLl list. Dh l):
no minimo,9.900 pontos para o desemPenho' tendo como referência a base de dados do

SIteh cr)

Possuir memória cache de 6 MB ou superior;

PossuiÍ, no mínimo, 04 (quatro) núcleos fisicos e velocidade :t'i1::'O 
Ghz (sem uso de turbo boost)l Não

serão aceitos pÍocestuao'"' O"'"ontin'u-tios petos faUricantes dos processadores'

Memoria PrinciPal:

Dotada com tecnologia DDR-4' 2'400 MHz ou superioÍ; Suporte à rccnologia Dual Channel;

No mlnimo 8 (oito) GBs de memória instalada em um módulo' com tecnologia Dual Channel;

Suporte a exPansão minima de l6 GBs de memória' sendo permitida a troca do(s) mÓdulo(s) de memória'

Bollrl*otrioo 

p.to .,esmo fabricante do equipamento em Frash,RoM ou com direito de copyright, devidamenre

ffiil;;' il;* permiür a atualizações por meio de soltware:

Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento;

Deverá ser desenvolvida em ponuguês ou ingrês, comparivel com o padÍão uEFl; Possibilitar que a senha de

acesso ao BtOS seja u,iuuou 
" 
o.ruiilir'rr" §itÜ-p, pi-r,i. ,tnt'u' ãJiÃp para Power on e AdminisÚador'

:I;rT:; ,.rrria e exclusiva para o modelo ofertado, náo sendo aceitas placas ut.izadas em livre comércio;

Valor Tota
Valor UnitárioQtdeUnidDiscriminaç ao

36
Mini Deskto01

IJ
Thr

AEMPRESA:...-D...'..!si'k't--'*"'A'X*"o-'":"'li)"Ç""'

RUA:...Ína,r,r*:vre'"'0*i'*1^""t*r' 
L§cv*"r'*rr'o'

BAIRRo:...C-xJ].rve'

'"':::::':X,'i]0"',"0. empresa' para'",':':-Tj'::::',:,,1:,'!"[1L:,;,;#J:'Jãffiili:T:
abaixo, para Íins de levantamento preliminar de preços para futura e

......N.e:

informática.

santarém - PA, -êL/ 
oe l2ozl

uAf"DRH

retoria GeÍal

eti)
Alene L' ,'- im,k**;;'hr,- oêoaÍtameíto OPeraclonal

ttirt. ZfflZOZr OarOnX

36

Objeto: Mini desktoP
Item:01

Item
Und

PAi

PAGINA

N
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Possuir no mÍnimo 4 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 3 (três) padrão USB 3.0 ou superior,
(uma) porta das USB 3.0 deverá ser do Tipo C da geração 2 ou superior;

Não será permitida a utilização de hubs ou adaptâdores PCI para disponibilizaçâo das portas USB solicitadas;

Possuir, no mínimo, I (um) slot paüâo M.2 (2230) para módulo WiFi e mais I (um) slot padrão W (2280\ para
disco rígido SSD;

O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador.

Unidade SSD:

Disco sólido (SSD) padrão SATA ou M.2 com capacidade de armazenamento de no mlnimo 240 GB ou superior;

Velocidade de leitura sequencial de, no mínimo, 500 MB/s e de escrita sequencial de, no mÍnimo,400 MB/s. Deve
possuir a tecnologia S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).

Plac{ de rede cabeada:

Em conformidade com o padrão 802.3;

Suporte aos protocolos WOL e PXE;

Operar a 10/100/1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; Capacidade de operar no
modo full-duplex;

Deve suportar IPv4 e IPv6; Conector RJ-45 fêmea.

Placa de rede wireless:

Em conformidade com o padrão 802.1 I aclb/g/n;

Dual band com suporte às frequências de2,4 GHz e 5 GHz; Antena(s) com ganho de 2dBi (+/- l0%).

O MiniPC deverá possuir conectividade bluetooth 4.2 ou superior integrado.

Controladora de vídeo:

Controladora de vldeo integrada ao processador com capacidade mlnima de 2GB de memóri4 ou superior,
compartilhada dinamicamente;

SupoÍe à resolução mÍnima de 1920 x 1080 @ 60 Hz;

Possuir no mínimo 02 (dois) conectores de vídeo digitais no padrão HDMI, Display port, Mini Display port ou
DVI;

Suporte a Directx l2 e OpenGL 4.5;

As saÍdas de video do MiniPC deverão ser totalnente compatíveis com as entradas de vídeo dos monilores.

Controladora de Áudio:

Controladora de Áudio High DeÍinition Integada à placa mãe;

Salda de áudio e entrada para microfone sendo aceita interface tipo combo;

Grbinete:

Deve ser construído no padrâo Small Form Factor (SFF ou SFX) O gabinete deve possuir volume máximo de 1,5
litros;

Deve possuir alto-falante integrado, com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema op€racional e
alarmes gerados por problemas de inicialização. Não serão aceitas adaptações;

PÁcl DgL

ÁP INAG

Éru.
F
li^§
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Possuir, pelo menos, 0l (uma) baia intema, de 2,5 polegadas;

Fotrte de alimentação extema ao gabinete, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento, com tensão de
entrada I 10/240 VAC, com potência dimensionada para suportar a configuração máxima do equipamento, com
eficiência mínima de 87oá, comprovada por laudo emitido por laboratório recoúecido pelo INMETRO;

O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136;

O gabinete deve permilir a utilizÀção na posição horizontal e veÍical sem comprometer os componentes intemos
e o funcionamento do computador;

Poderá ser aceito também MiniPCs que sejam acoplados atrás do monitor, sendo que o KIT VESA deverá ser
fornecido e ser l00oó compatível entre eles (monitoreyMiniPc)

Deve possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segtüança em slot ou tÍava extema especÍfica de forma a
impedir a abertura do gabinete.

Deve possuir sistema de refrigeração adequado ao processador e demais componentes int€mos ao gabinete, para
garantir a temperatura segura de funcionamento e vida útil dos componentes;

Monitores:

Cada MiniPC contará com 0l (um) monitores com as seguintes caracterÍsticas mínimas: Tela 100% plana do tipo
LED;

Tamanho mÍnimo de 21"; Proporção l6:9;

Brilho de 250 cd/m2;

Relação de contraste estático de 1.000:l; 16,2 Milhões de cores;

Resolução mínima de I920x1080 pixels;

Conectores de Entrada: no mhimo 02 (duas) entradas disponÍveis, sendo que as duas €n0:adas sejam no padrão
HDMI, Display Port, Mini Display Port ou DVI;

As entradas de video dos monitores deverão ser totalmente compatlveis com as saídas de vídeo do MinipC;
Controle digital de brilho, contraste, posicionamento yertical e posicionamento horizontal;

Regulagem de inclinaçAo e altura; Função pivot;

Possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações;

Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a soluçâo glare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos; Fonte
de Alimentação para corrente altemada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-l)o/o),50-6)Hz.com ajuste
automático:

Todos os cabos e conectores necessários ao firncionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com
comprimento de l,5m (um mefo e cinquenta centímetros);

Cabos de conexâo à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-t413ó;

Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR- 14136;

Garantia MONITOR [2 meses.

Mouse:

Cor preta;

óptico, com botões esquerdo, diÍeito e central próprio para rolagem; Formato ergonômico e conformação
ambidesfa;
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Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior; conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2;

Deve ser fomecido mouse-pad; Compatibilidade: Windows l0 Pro 64bits; Garantia mlnimâ do kit: 12 meses

Teclado:

Padrão ABNT-2 e conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2;

Teclados: Padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Com regulagem de altura e inclinação
do teclado;

Design resistente a derramamentos acidentais; Compatibilidade: Windows l0 Pro ó4bits;

Gamnlia mÍnima TECLADO do kit: 12 meses.

Sistemâ Operacional:

Acompaúar licença de sistema operacional Microsoft Windows l0 Pro 64bits, em português do Brasil (PT- BR);

O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos intemos, necessários
para seu funcionamento;

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos,
para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download.

Garantia:

Os equipamentos devem possuir garantia por um período mÍnimo de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento no
local (on-site);

O Fabricante ou a Contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de
garanti4 comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problem4 com atendimento
disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às l8:00h;

O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; durante o
prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito
for provocado por uso inadequado dos equipamentos;

Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão realizâdos onde se encontram (on-site), e concluídos
em, no máximo, até 03 (três) dias úteis da abertura do chamado;

O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às l8:00h;

Esta modalidade de cobertura de garantia deveú, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da
respectiva nota fiscal dos equipamentos fomecidos.

Descrição do Objeto:

Desempenho

Possuir desempeúo mínimo de pontuação I 1500 no site http://www.cpubenchmark.neícpu_list.php.

ou superior;

Placa principal:

Item Discriminação Unid Qtd e Valor Unitário Valor Total

02 Work Station Und
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A placa mãe deve contq os seguintes dispositivos e recuÍsos, nas quantidades mínimas indicadas ou
todos integrados, soldados na placa principal como paÍe do projeto de arquitetura do fabricante, não sendo

permitida a instalação de placas ou acessórios de expansâo para qualquer um dos recursos exigidos:

4 (quatro) portas USB 3.0, conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadoÍes PCI;

I (um) slot PCI;

I (um) slot PCI Express xl Gen 2;

I (um) slot PCI Express x4 Gen 2;

2 (dois) slots PCI Express xl6 Gen 3;

0l (uma) controladora de discos SATA 3 ou superior de 6cbp/s com suporte a RAID 0, I e 5, compatÍvel com os

demais periféricos especiÍicados para o equipamento;

Supoíe para instalação de discos SSD (Solid State Drive), SAS e SATA

Módulo TPM (Trusted Platform Module) versão 1.2 ou superior, ou dispositivo equivalente, acompanhado de

drivers e software para implementaçâo e gerenciamento. O Chip deverá ser soldado à plac4 nâo sendo permitido
dispositivo adicional removÍvel ou solução baseada unicamente em software.

Processâdor:

Processador com, no mÍnimo:

MÍnimo de 6 (seis) núcleos Ílsicos;

l2MB (doze megabytes) de cache;

Velocidade de clock de no mlnimo 3 GHz;

Arquitetura de 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3;

Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante;

Sistema Básico de Entrada e SaÍda - BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramáyel;

Suporte a:

Gerenciamento no padrão DASH 1.0 ou iAMT 9.0 ou superiores;

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e SMBIOS (System Management BIOS);

Tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and
Repoíing Technolory) habilitada;

Possuir seúas de Setup e Power On;

Permitir a inserção de código de identificação do equipamento na própria BIOS (número do patrimônio e número
de série). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados
para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deveú vir junto com o
equipamento e também disponibilizados para download no sÍtio do fabricante;

Memória Principal (RAM):

Deve ter instalados, no mínimo, 16 GB (trinta e dois) gigabyes de memória RAM em Quad Channel ou Dual
Channel, tipo DDR4 SDRAM a 2400 MHz (dois mil e quatrocentos mega-heíz) ou superior, sempre compatÍvel
com o restante do sistema, ser compatÍvel com ECC (Enor Conecting Code)

Expansível no mínimo 64 GB (sessenta e quatro) gigabytes;
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Ârmaz€nâmcnto:

O equipamento deye seÍ entregue com, no mínimo,2 discos, sendo:

0l (um) disco de tecnologia sATA de 7.200 RpM ou sAS de 3,5 polegadas de 15.000 rpm, com capacidade
mÍnima de I TB (um terab),te);

0l (Uma) unidade de dÍive de estado sólido (SSD) instalad4 intem4 de no mlnimo 240 GB, com interface tipo
PcIe 3.0 ou sÂTA-3 (ou superior), com velocidade nominal de transferência de 06 (seis) Gbp/s;

Deve ser entregue ainda com 0l (uma) unidade de leitor-gravador/DVD

Deve ler leitor de cartâo de mídia SD.

Cotrtroladora de vídeo:

Placa GÉfica off-Board, homologada pelo fabricante, comprovada por meio de declaração do fabricante;

Ter capacidade mínima de 4 GB (quatro gigabytes) de memória GDDR5 ou superior, dedicada , e possuir:

Interface de no mínimo 256 (duzentos e cinquenta e seis) bit;

Interface controladora de vídeo compatível com WXGA paüão PCI Express l6X ou superior, com capacidade
paÍa controlar 02 (dois) monitores simultaneamente:

Com no mÍnimo:

02 (duas) interface HDMI;

Deve possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX I I ou superior;

Se as PoÍas digitais forem do tipo Displayport, os adaptadores para os monitores deverão ser entsegues com o
equipamentol

Interfsces:

Controladora de Rede integrada à placa mãe, com velocidade de l0/100/l000MbitVs, padrões Ethemet, Fast-
Ethemet e Gigabit Ethernet, autosense, fullduplex, plug-and-play, configunivel totalm;nte por software, com
conector padrão RI-45 e função wake- on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas wANSiso2.lq e g02.lx);

Controladora de som com conectores de saida e microfone na parte traseinr do gabinete e com supoíe para
conexôes de saída e microfone na parte frontal do gabinete;

No mínimo 04 (quatro) interfaces usB 2.0 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas) interfaces usB

3.0 e 0l (uma) instalada na parte frontal do gabinete, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS
do sistema;

Não serão aseitas a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores pCI;

Mouse:

Óptico, com botões esquerdo, direito e cenEal próprio para rolagem;

Formato ergonômico e conformação ambidestra;

Resolução mÍnima de 800 (oitocentos) dpi ou superior;

Conector tipo USB, sem o uso de adaptador pS2;

Deve ser fomecido mouse-pad;

Garantia de [2 meses;
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Teclsdo:

Padrão ABNT-2 e conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2;

Teclados: Padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),

Com regulagem de altura e inclinação do teclado;

Garantia de 12 meses;

Fonte de Alimentaçáo:

Fonte de alimentação paÍa corrente altemâda com tensões de entrada de I 00 a 240 VAC (+/- I 0%), 50- 60H2, com

ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos intemos na configuração máximâ admitida Pelo

equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power

Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% @FC 80+);

O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site yyy E0p[§.çQl.]0-na categoria Silver ou superior.

Poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de

eficiência energétic4 emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO;

Deve ser aderente à Portaria 170/2012 do INMETRO e possuir baixo nÍvel de ruldo conforme ISO 929ó ou

equivalente;

Gabinete:

Conectores para salda de som e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e

microfone na parte frontal do gabinete;

Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais

componentes intemos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orieotações do fabricante do

microprocessador;

Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de midia óptica,

memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer

adaptações sobre o gabinete original;

Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o

gabinete;

Acabamento intemo composto de superÍicies não cortantes;

O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo alça ou parafuso, para inserção

da trava de segurança, do tipo kensington, sem adaPtaçõesl

Deve ser fomecido alto falante interno ao gabinete capaz de reproduziÍ os sons gerados pelo sislema. O mesmo

deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores;

Não serão aceitas caixas de som extemas ou adaptações intemas;

Possuir, no mÍnimo:

0t (uma) baia externa de 5,25"i

02 (duas) baias intemas de 3,5";

Suporte para instalação de 2 (dois) discos rÍgidos.

No mÍnimo 02 (duas) portas USB 3.0 instalados na paÍe frontal do gabinete;

Monitor:

Entregar l(uma) unidade de monitores por workstation:
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inequivoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis exPansões e upgrades

certiÍicados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes;

Serão aceitas cópias das esp€cificações obtidâs em sítios dos fabricantes na Intemet, em que constem o respectivo

end€reço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os comPonentes extemos e intemos

de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação;

Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e

características idênticas ou superiores, mediante nova homologação;

Todos os cabos e conectores necessários ao firncionamento dos equipamentos deverão ser fomecidos, com

comprimento de l,5m (um metro e cinquenta centímetÍos)i

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR- 14 t36;

Deve ser fomecido adaptador de fonte elétrica no paüão novo (fêmea - NBR 14136) para o padrão antigo (macho

- 2P+T);

As unidades do equipamento deverão ser enhegues devidamente acondicionadas em embalagens individuais

adequadas, que utilizem preferenciaLnente materiais recicláveis, de forma a garantir a máximâ pÍoteção durante o

transporte e a armazenagem.

D€scriçlo do Objeto:

Processador:

Atinge Índice de, no mínimo, 9400 (nove mil e quatroc€ntos) pontos Para o desempeúo, tendo como referência a

base de dados Passmark cPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.nevcou-list.php.

Deverá possuir, no mÍnimo 4 núcleos e 4 tbreads; deverá possuir, no mÍnimo, 6 MB de memÓria cache.

Memória Principal (RÀM):

Memória RAM, com as seguintes características: Tipo DDR4 com suporte ao barraÍnento de, no mínimo,2400

MHz;

possuir no mÍnimo 8 (oito) GB de memÓria RÂM, operando no minimo a 2400 MHz; O equipamento deve possuir

2 (dois) slots SODIMM e suportar expansão mÍnima de 32G8. Circuitos Integrados (CHIPSET) e Placa Mãe, com

as seguintes características:

placa mâe da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida especiÍi§amente para o modelo ofertado'

Não sendo aceito placas de liwe comercializaçâo no mercado;

O chipset deve ser da mesma marca./fabricante do processador do equiPamento;

chip de segurança TPM versão 2.0 integado para criptograÍia acompanhado de software para criptografia de

dados, pastas ou arquivos específicos utilizando chip TPM com gerenciamento centralizado e remoto.

BIOS e Segurança:

O equipamento deverá possuir BIOS do mesmo Fabricante do equipamento ou em regime de OEM com direitos

de ioiyright de livre edição, garantindo assim adaptabilidade do coniunto adquirido, comprovado atraYés de
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Com tela 100% plana do tipo LED;

Tamanho mÍnimo de 23";

Proporção 16:9;

Brilho de 250 cd/m2;

Relação de contraste estático de I .000: l;

16,2 Milhões de cores;

Resoluçâo mÍnima de 1920x1080 pixels;

Conectores de Ent-ada: No mínimo I (uma) entrada HDMI

Controle digital de brilho, cotrtrâste, posicionamento vertical e posicionamento hoúontal;

Regulagem de inclinaçâo e altura;

Função piYot;

PossuiÍ um conector de encaixe para o kit de segurdnça do tipo kensington sem adaptações;

Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceitâ a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos;

Fonte de Alimentação:

conente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vAC (+/-lovo),50- 60H2, com ajuste automático;

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com
comprimento de l,5m (um metro e cinquenta centÍmetÍos);

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrâo NBR-14136;

Deve ser fomecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR-14136;

l. 16. Garantia d€ 12 meses;

Sist€ma Operrcional:

Sistema operacional Microsoft Windows l0 Pro, ou superior,64 bits, em português e em sua versâo mais atual e
devidamente licenciado;

Compatibilidade:

O equipamento ofertado deve constar oo Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade seÉ
efetuada pela aPresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o
modelo no sistema operacional ofeíado, em hftD:/,i wino al.microsofi.c onúhcl/deÍault.asDx:

Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão seÍ compativeis com o sistema operacional
Windows l0 Pro;

Outros Requisitos

Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) devem possuir gradações neutras das cores preta ou
cinz4 e manter o mesmo padrão de cor predominante do gabinete;

O equipamento deve possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses com atendimento telefônico disponÍvel 24 (vinte
e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

DeYe ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como
placa principal, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de
midia óptica, mouse, teclado e vÍdeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma
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atestado especlfico para este Termo de Referência, fomecido pelo Fabricante da BIOS, declarando o modelo

equipamento. Não serão aceitas customizações ou apenas cessão de direitos limitados;

A BIOS deve possuir modo gráÍico interativo por mouse/touchpad e teclado;

BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; Possibilita que a seúa de

acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;

Placa de rede:

lntegrada padrão Cigabit Ethemet;

Deve operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps Suporta recursos de WoL

(Wakeon-LAN) e P)(E;

ConectoÍ RI-45 com Led de atividade.

lnterface de rede sem fio, com as seguintes caracterÍsticas:

Placa de rede Wireless, compatível com os padrões IEEE 802.11 blglnlac; Operar nas bandas de frequências

2.4GHz e 5GHz;

Deve possuir Bluetooth

Cotrtrolâdora de Vldeo:

Controladom de vÍdeo integrada ao processador com capacidade mínima de IGB de memória compaÍilhada

dinamicamente;

Controladora de vÍdeo padÍão integrada compatível com Directx 12 e OpenCL 4.4.

Unidade de Àrmazenamento, com as seguintes caracterÍsticas:

Controladora de disco integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s;

Unidade de disco de estado sólido instalada SSD:

Capacidade de no mínimo 320 GB com leitura sequencial de, no mlnimo, 450M8/s e escrita sequencial de, no

mlnimo,250MB/s MTBF (tempo médio entre falhas) de no mlnimo l'000.000 de horas'

Gobinete:

Gabinete com tela de LCD HD padrão WLED minimo de 14 polegadas, ou superior, com resolução de, no mínimo

1366x768;

Possuir slot especÍfico para instalação de cabo com trava de fixaçâo antifurto;

Teclado embutido ao gabinete, no padÍão ABNT-2, em Português (PT-BR), com teclado numérico, Qwerty;

Touch Pad com 02 (dois) botões;

Possuir Webcam com resolução HD (ou superior) integrada e microfone integrado;

Adrptsdor de Energia e Bateria:

Adaptador de energia da mesma marca do fabricante do equipamento, com tensâo de entrada de 100-240 VCA,

com seleçâo automática de tensão e potência de Watts compatlveis;

O equipamento deve acompanhar bateria integrada do tipo Lilon ou LiPO, de no mÍnimo 42 WIIr e autonomia

mÍnima de 3 horas em uso;

Deverá possuir tecnologia de recarga rápida. O tempo máximo de recarga não deve exceder 2 (duas) horas.

Portas de Comunicrçâo:

N
-
(J
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As seguintes interfaces devem estar integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos sÍmbolos:

Possuir no mÍnimo 0l (uma) portas USB 3.0, e 2 (duas) porta USB 2.0.

Possuir 0l (uma) portas digital HDMI;

Maleta para transpoÍe em nylon, lona ou couro sintético com iamanho suficiente paÍa acondicionamento do
notebook de foÍna com proteção almofadada, ofertado e com compartimento extra para outros objetos.

Descriçáo do Objeto:

Processador:

Atinge Índice de, no mínimo,9400 (nove mile quatrocentos) pontos para o desempeúo, tendo como referência a

base de dados Passmark CPU Mark disponÍvel no site http:rlvlv\ry.cpubenchmark.netlcpu list.php.

O modelo de processador ofertado deve possuir tecnologia de fabricação de no máximo 14 nanôm€Eos e deyerá
ser da última geração disponibilizada pelo fabricante do equipaÍnento;

DeveÉ possuir, no mínimo 4 núcleos e 4 threads; deveú possuir, no mínimo, 8 MB de memória cache.

Memória Principal (RAM):

Memória RAM, com as seguintes características: Tipo DDR4 com suporte ao barramento de, no mÍnimo, 2400
MHz;

Possuir no mínimo ló (dezesseis) GB de memória RAM, operando no mÍnimo a 2400 MHz; O equipamento deve

possuir 2 (dois) slots SODIMM e suportar expansão mínima de 32G8. Circuitos Integrados (CHIPSET) e Placa
Mâe, com as seguintes caracterÍsticas:

Placa mâe da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado.
Não sendo aceito placas de liwe comercialização no mercado;

O chipset deve ser da mesma marca./fabricante do processador do equipamento;

Item Discriminação Qtd e Valor Unitário Valor Total
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Possuir interface combo de áudio com entrada para microfone ou salda estéreo amplificada para fones de ouvido
ou alto-falantes extemos;

Possuir 0l (uma) porta zu-45 de rede ethemet com Led de atividade; Possuir leitor de SD Memory CaÍd Reader
integrado ao equipamento; Controladora de Áudio, com as seguintes características:

Controladora de áudio de, no mínimo 2 (dois) canais padrão HDA (High Definition Audio); Conversor estéreo de,

no minimo l6 bits (analógico para digital e digital para analógico). Sistema Operacional, Drivers e

Compatibilidade, com as seguintes características:

Sistema Operacional:

O equipamento deveú acompanhar licença OEM do Sistema operacional Microsoft Windows l0 Pro 64bits, ou
superior, em português do Brasil (PT-BR);

O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores intemos lecessário
para seu funcionamento;

Maletâ:
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Chip de segurança TPM versâo 2.0 integrado para criptografia acompanhado de software para criptogmfia de

dados, pastas ou arquivos específicos utilizando chip TPM com gerenciamento centralizado e remoto.

BI0S e Segurança:

O equipamento deverá possuir BIOS do mesmo Fabricante do equipamento ou em regime de OEM com direitos

de Copright de liwe edição, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovado atÍavés de

atestado específico para este Termo de Referência, fomecido pelo Fabricante da BIOS, declarando o modelo do

equipamento. Nâo serão aceitas customizações ou aPenas cessão de direitos limitados;

BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; Possibilita que a seúa de

acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;

Permite inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos l0 (dez) caracteÍes em memória não volátil;

O fabricante da BIOS deverá compÍovaÍ ser membro da Unified Extensible Firmware tnterface (UEFI -
httD:/,/www.uell ors/nrenrbers). na categoria Promoters, desta forma atestando que os seus equipamentos estão em

conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior;

D€verá mostrar as conÍiguÍações de hardware e o número de série de identificação do equipamento;

Sistema de diagnóstico em modo de interface gráfico, executado a partk da inicialização do equipamento e

independente de sistema operacional capaz de veriÍicar o status do hardware e teste de stress de, no mÍnimo,

processador, memóri4 disco rÍgido e sistema de venlilação;

A mensagem de erro gerada por este diagnóstico devená ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento

durante o p€ríodo de vigência da garantia;

A BIOS deverá possuir ferramenta capaz de apagar dados gravados no disco rígido de forma definitiva e

irrecuperável segundo algum padrão intemacionalmente reconhecido.

Interface de Rede Local, com as seguintes caracterÍsticas:

Plâca de rede:

Integrada padrão Gigabit Ethemet;

Deve operar automaticamente nas velocidades de comunicaçâo de 10/100/1000 Mbps SuPorta recursos de WoL

(Wake-on-LAN) e PXE;

Conector RJ45 com Led de atividade.

Interface de rede sem fio, com as seguintes características:

Placa de rede Wireless, compatível com os padÍões IEEE 8}2.ll blglnlac; Operar nas bandas de frequências

2.4GHz e scHzi,

Deve possuir Bluetooth versão 4.1 ou superior

Controladora de VÍdeo:

Controladora de vídeo integrada ao processador com capacidade mÍnima de 4GB de memória compartilhada

dinamicamente;

Conúoladora de vídeo padrâo integrada compativel com Directx 12 e OpenGL 4 4.

Unidade de Armazenamento, com as seguintes características:

Controladora de disco integrada à placa mâe, padrão SATA'3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s:

Unidade de disco de estâdo sólido instalads SSD:

,ú4r
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Capacidade de no mínimo 480 GB com leitura sequencial de, no mÍnismo,450MB/s e escrita sequencial de, no

minimo, 250MB/s MTBF (tempo médio entre falhas) de no mínimo 1.000.000 de horas.

Gâbitrete:

Gabinete com tela de LCD HD padrão WLED mínimo de 14 polegadas, ou superior, com resolução de, no mínimo

1366x768;

Possuir slot especíÍico para instalação de cabo com trava de Íixação antifurto;

Teclado embutido ao gabinete, no padÍão ABNT-2, em Português (PT-BR), com teclado numérico, Qwerty;

Aúavés da combinação d€ teclas (FN+tecla) ou de tecla (s) dedicada(s) deverá permitir gerenciamento de energia,

controle de volume, controle de brilho e controle da rede sem fio.

Touch Pad com 02 (dois) botões;

Possuir Webcam com resolução HD (ou superior) integrada e microfone integrado;

Adaptador de Energiâ e Bateris:

Adaptador de energia da mesma marca do fabricante do equipamento, com tensão de entrada de 100-240 VCA,

com seleção automática de tensâo e potência de Watts compatÍveis;

O equipamento deve acompanhar bateria integrada do tipo Li-lon ou LiPO, de no mÍnimo 42 WHr e autonomia

mínima de 3 horas em uso;

Deveú possuir tecnologia de recarga rápida. O tempo máximo de recarga nâo deve exceder 2 (duas) horas.

Portâs dc Comunicâção:

As seguintes interfaces devem estaÍ integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos sknbolos:

Possuir no mÍnimo 02 (duas) portas USB 3.0, e I (uma) porta USB 2.0.

Possuir 02 (duas) portas de vÍdeo integradas ao equipamento, sendo no mÍnimo uma porta digital HDMI;

Possuir interface combo de áudio com entrada para microfone ou saída estéÍeo amplificada para fones de ouvido

ou altc.falantes extemos;

Possuir 0l (uma) porta RJ45 de rede ethemet com Led de atividade; Possuir leitor de SD Memory Card Reader

integrado ao equipamento; Controladora de Áudio, com as seguintes caracterÍsticas:

Controladora de áudio de, no mínimo 2 (dois) canais padrão HDA (High Definition Audio); Conv€rsor estéreo de,

no mÍnimo 16 bits (analógico para digital e digital para analógico). Sistema Operacional, Drivers e

Compatibilidade, com as seguintes caracterlsticas:

Sistema Operacionâl:

O equipamento deverá acompanhar licença OEM do Sistema operacional Microsoft Windows l0 Pro 64bits, ou

superior, em português do Brasil (PT-BR);

O sistema operacional deve estâr pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário

para seu funcionamento;

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, do\ànload gratuito de todos os drivers de dispositivos,

BIOS e Firm\yarcs para o notebook ofertado na veÍsão mais atual para download;

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download do sistema operacional original de fábrica;

Deve ser comprovado que o notebook está preparado para supoÍ o Windows l0 Pro (64 bits), através do

respectivo logo obtido no Windows Logo'd Products List para Microsoft. A comprovaçâo da compatibilidade será

PALD4,
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efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o
modelo no sistema ofenado, em https:/isysdev.microsoft.com,/en-us/hardware/lpV

Maleta:

Maleta para transporte em nylon, lona ou couro sintético com tamanho suÍiciente para acondicionamento do
notobook de forma com proteçâo almofadada" oferlado e com compartimento extra para outros objetos.

Descrição do Objeto:

Tipo: Impressora laser multifuncional monocromática;

Conectividade: Ethemet, USB 2.0

Características:

Função copiadora duplex integra.da (Frente e verso)

Função Scanner

Ciclo de trabalho mensal máximo: 15.000 páginas

Volume de impressâo mensal recomendado: 2.000 páginas

Resolução óptica: 1200x1200 dpi

Capaz de imprimir 36 PPM

Tamanho do papel: A4

Capacidade do alimentâdor automático de documentos: 50 páginas

Capacidade de saida de papel: 100 páginas

Capacidade de entrada de papel padrão: 250 páginas

Capacidade de impressão frente e verso

Tensão: l27V

Modelo de referência: Brother DCP-875350W

Tectrologiâ: Contact lmage Sensor (ClS)

Font€ de Luz: LED

Modo de alimentâção de documentos: ADF

F

§

Item Discriminação Qtde Valor U nitá rio Valor Total

05 lmpressora Unid 07
R, 9 tm,oo 4,4 ot . vt1ú

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total

06 Scanner Unid
9A 41. 1ílU .Oô

06
9A 5. ,,tq.oo
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Item: 05 0bjeto: Imprcssora Quartidâde:07
unidades

Unid

Item: 06 Objeto: Scânner Quantidâde:06
unidades
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Resolução óptica (dpi): 600 x ó00dpi

Escalg de cinzâ: 16 bits de entrad4 8 bits de saída

Modo de cor: 48 bits de entrada,24 bits de saída

Tamanho da memória: 64MB SDRAM

Dimensão (LDA): Máxima: 316 x 680 x 239 mm Mlnima: 316 x l9l x 168 mm

Interfâce: USB 2.0 (compatível com USB l l e 3'0)

Volume diário recomendado: 6.000 folhas

Suport€ OS: Win I 0/win?/win8/Linux

Softwrre IncluÍdo: AVScan, Button Manager, PaperPort SE 14

CaracterÍsticas:

Detecção ultrassÔnica de papel Sim

Modo de paPel longa Até 3 metros

Digitalização de Cartão Sim

Tamanho da digital izaçâo

ADF MÍnimo 50 x 50 mm

ADF Máximo 242 x356 lr:nr

Capacidade do ADF 100 folhas de 75glm'z

Espessura e Peso do Papel?T g - 413 glm'1

Detecção d€ ocR

Í'ormatos: PDF, JPEG, PNG, DOCX' XLS, CSV

seja em Colorido, Tons de cinza ou P&B'

Modelo de referência: Avision AD230U

Cârscterí§ticas:

lnterface: SATA Ill;

Forma: 2,5";

Tecnologia de armazenamento: SSD;

Capacidade: 480 GB;

Leiturasequencial:Nomínimo,450MB/seescritasequencialde,nomínimo,250MB/sMTBF(tempomédio
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valor TotalValor U nitárioQtdeUnidDiscriminaçãoItem

?b o,n,,6 

-

20UnidSSDo7

entÍe falhas) de no mÍnimo 1.000.000 de horas'

velocidade:40páginasporminuto/80imagensporminutofrenteeverso,comresoluçãode200dpi/300dpi'

Item:07 Objeto: SSD
Quantidade:20

unidâdes
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Características:

Portas: 24 RI45 negociação automática de velocidade;

Taxa de transferência: 2000 Mbps em modo full duplex;

Controle de Fluxo: IEEE 802.3 fomece transferência de dados confiável;

Alimentação: l27V;

Função: QoS

Modelo de referência: Intelbras SG 2400 QR'

Crracterísticas:

Banda: Dual band 2 .4GHz e 5GHz;

Tensão: Bivolt;

Velocidade: Até 1200 MbPs;

Anteras:4;

Padrão: 802.1 I ac

lnterface: 4 portas LAN e 1 WAN;

Modelo de referência: TP-Link ARCHER C50 DUAL BAND ACl200;

Garantia de fábrica: 5 anos.

Valor TotalValor U nitárioQtdeUnidDiscriminaçãoItem

cac.vqS,ao6 t.r.wr,@

05U nidSwitch Fast

Ethernet 24

Portas

08

Velor TotalValor U nitárioQtdeUnidDiscriminaçãoItem

qb p.qtc. oo6 ztf, ,oc
10UnidRoteador Wi-Fi09

Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidDiscriminaçãoIte m

R4 l-oqq,oo

10UnidMonitor de
Vídeo

10

Item:08
Objeto: Switch Fâst
EtheÍnet 24 Portâs

Quantidade:05
un idades

Item:09 Objeto: Roteador Wi-Fi Quantidade:10
unidades

Item:10
Objeto: Monitor de
Vídeo

Quantidade:10
unidades

lq b 1oo.ú
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Caractcrlsticss:

Tamaúo: 2 t";

Qualidade: Full HD;

Entrada HDMI;

Frequência: 60 Hz no mÍnimo;

Tensão: 127v, tomada padrão NBRI4 136

Câracterísticss:

Tecnologia: LED;

Tamanho: 19" azl"i

Função Pivot: vertical (de 0" a 90');

Entrada HDMI;

Qualidade: Full HD;

Entradas: HDMI e VGA, no minimo 60HZ,i

Tensâo:127V.

Característics§:

Tamanho: 2,5 metÍos;

Tipo: Par trançado UTP Cat5e;

Padrão: T5684;

Conexão: RJ 45.

F

§

Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidDiscriminaçãoItem

Qb A.coa,aQ-
05UnidMonitor de

Vídeo Pivot

Valor TotalValor UnitárioUnidDiscrimlnaçãoItem

FA24,L60UnidPatch Cord1-Z

Valor TotalValor U nitárioQtd eUnidDlscriminaçãoItem

F4 zu4 , oo
03UnidLuminária13

Item: I I
Objeto: Monitor de

Vídeo Pivot
Quantidâde: 05

unidades

11
a-+ 9

Itcm: l2 Objeto: Patch Cord
Quantidade:60

unidades

Qtde

Item:13 Objeto: Luminária
Quantidade: 03

un!q4!9§--

4À aua.oo
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Csracterísticas:

Sistema: Dinâmico

Design: Closed-back

Respostâ de Frequência (Hz): l2 a 28.000

Rendimento (dB SPL,/\/): 125

Impedância Nominal: 32 Ohms

Cabo: 1,5 Metros

Plug ConectoÍ: 3,5 mm Estéreo (P2)

Modelo de referência: AKC 414.

CaracterÍsticas:

Frequência nominal CPU 1,4 GHz;

CPU contagem de núcleos 2;

Tamanho de RAM I GB;

Valor TotalValor U nitárioQtdeUnidDiscriminaçãoItem

ÍA 24+.ooc q,oc03UnidH ead Pho net4

Valor TotalValor UnitárioQtd eUnidDiscrimlnaçãoIte m

íal lJ't]- ôDgl I lno.oD01UnidRouter Board15

B
CâracterÍsticas:

Soquete: E-27.

Material: Metal.

Potência: 60 Watts.

Voltagem: Bivolt. Suporta lâmPadas I l0v e 220v'

Com haste aÍiculável.

Frequência: 50H2.

Tipos de suporte: Base e galra

Material: Metal e ABS.

Tomada: NBRI4l36

Peso aproximado: l.4kg

Item: l4 Objeto: HeadPhone
Quantidade: 03

unidades

Ítem: 15 Objeto: Router Board
Quantidade:01

unidades
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Carscterísticas:

Aplicaçâo: para HD, SSD, Placa mãe;

ConectoÍ entada: SATA;

ConectoÍ saÍda: SATA.

Valor TotalValor UnitárioQtd eUnidDiscriminaçãoItem

C4 laú. cc94 q,,qo
20UnidCabo de dados

SATA

Valor TotalValor U nitárioQtd eUnidDiscriminaçãoItem

f4 !91q,of)04UnidSmartphone77

l0/100/1000 portas Ethemet l0;

Número de portas USB l;

Poder Jack l;

Poe para fora Sim;

Tensâo de entrada suportada l0 V ' V 30;Poe em Sim;

Monitor de tensão Sim;

Monitor de temperatura PCB Sim;

Dimensões 443x92x,l4mrn;

Sistema oP€racional Routeros;

Faixa de temperatura oPeracional -30 + 70 C;

Nivel de licença 5;

cPU rPq E064-0-5 I 9FCBGA-TR-o I -0;

O consumo máximo de energia l0W;

Portas SFP l;

Tipo de slot USB Tipo 3.0 USB À;

Porta serial Rl45;

Tipo de armazenamento NAND;

Tamanho de armazenamento 128 MB.

Modelo de referência: Routerboard Rb 301I Mikrotik Rm L5'

Item:16
Objeto: Cabo de dados Quântidâde:20

unidades

16

Item: 17 objeto: Smârtphone
Quantidade:0{

unidades

QÀ 1.qc r\ô
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Carâct€rÍsticas:

Armazenamento Intemo: 64 GB instalada;

Memória RAM: 4 GB instalada;

Câmera: TraseiÍa e frontal;

Tela: Touchscreen de ó" (No mínimo);

Temologia sem fio: Celular, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS;

Sistema Operacional: Android.

Característicâs:

Potência: 1200 VA = 600watts

Forma de onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM

Topologia: Nobreak (UPS) interativo com Íegulação on-line

Tensão entrada: Bivoll automático | 1 5 I 127 1220Y -
Tensão saída: I l5V-

Possui Estabilizador Intemo: Sim

Formato do Nobreak: Torre

Número de tomadas: 6 tomadas (Padrão NBRl4l36)

Câracterísticas:

Aplicação: Limpar contatos eleÍônico;

Tipo: Spray;

Quantidade: 300 ml.

Unid Qtde Valor Unitário Valor TotalItem Discriminação

50
Pô q,'c,oo cA lq.s,00.m18 Nobreak Unid

Qtde Valor Unitário Valor TotalItem Discriminação Unid

14 429.<t
Unid 05

?-$ ç-* .qo
19 Limpa ContaÍo

Elenônico

Valor TotalQtde Valor UnitárioDiscriminação UnidItem

g1 \Yt,oa R 2,49 . oo
Unid 02Alicate de

Cripagem
20

Item:18 Objeto: Nobreak Quantidadc:50
unidades

Item: l9 Objeto: Limpa Contâto
Eletrônico

Quântidâde:05
unidades

Item:20
Objeto: Alicate de

CrimÍ)asem
Quântidade:02

unidades
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Cârâclerísticas:

Tipo: Rj45;

Lâmina de coúe e decapagem;

Compatível com os padÍões de montagem T5684 e T56EB;

Corpo em aço carbono.

Característicâs:

Alicate de InseÍçâo Impacto Punch Down;

Aplicação: Rj45 Fêmea Wt-40 4109.

Câract€rísticâs:

Conector Fêmea Keystone Rj45 Cat5e

Crrscterísticas:

Localizador de Cabos;

Zumbidor;

Testador de Cabo de Rede;

l erface flexlvel e versátil;

Contole de volume ajustável;

Verif cação automática efi ciente;

Teste de continuidade;

Função de mapeamento cabo LAN, para diagnosticar condição de cabo LÂN, identificando o ponto de conexão

com falha ou quebra;

Modo de economia de energia em espera;

Função line-Tracking (rápido e confiável);

Valor TotalUnid Valor UnitárioItem Discriminação

ízA Á.i4.9o
Unid 02

P.4 qL,qo2l Punch Down

Valor TotalQtd e Valor UnitárioDiscriminação UnidItem

Q4 
^2..ec

eA aao , arc
Unid22 Keystone

Valor TotalQtd e Valor UnitárioUnidItem

R4 lqq - 3ooz
RB 41,.10Unid23 Teste de Cabo

Item:21 Objeto: Punch Do\Yn Quântidade:02
unidâdes

Qtde

Item:22 Objeto: Keystone Quantidade:30
unidades

30

Item: 23 Objeto: Teste de Cabo Quantidade;02
unidades

Discriminação
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Acompanha fone de ouvido;

Led indicador;

LED indicador e fone de ouvido permitem ao técnico trabalhar em local com baixa luminosidade ou ruidoso;

Alimentação: 2 x Baterias 9V (JÁ INCLUSAS);

Características:

Aplicação: Para desktop - PC;

Frequência: 1600 MHz;

Capacidade: I GB;

Tecnologia: DDR3 SDRAM.

Características:

Aplicação: PaÍa Notebook;

Frequência: 1600 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR3 SDRAM.

Características:

Aplicação: Para desktop - PC;

Frequência:2.400 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR4 SDRAM.

Ite m Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total

24 Memória RAM
DDR3 - PC

Unid 10
QL zç,r.^t .oo lb z.or1c,oo

Item Discriminação Unid Qtde Valor U nitário Valor Total

25 Memória RAM
DDR3 -

Notebook

Unid 06

tiA 3s4,(b QA 2..\qe .ú

Item Discriminação Unid Qtde Valor U nitá rio Valor Total

26 Memôria RAM
DDR4 - PC

Unid 05
tl\44 .(n 9Á 2.VU6,Oí\

PÁGtNA

N

Item:24 Objeto: Memória RAM
DDR3 - PC

Quântidader l0
unidâdes

It€m:25 Obj€to: Memória RAM
DDR3 - Notebook

Quântidade: 06
unidades

Item:26 Objeto: Memória RAM
DDR4 - PC

Quantidade:05
unidâdes
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Câracterísticas:

Aplicação: Para Notebook;

Frequência: 2.400 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR4 SDRAM

Câracterísticas:

Aplicaçilo: Desktop PC;

Memória: 2 GB;

Interface: PCI Express xl6 versão 3.0;

Conectividade: HDMWCA;

Carantia: I ano.

CaracterÍsticâs:

Aplicação: Para monitores de vÍdeos Full HD;

Tamanho: Entse l,5m e l,8m;

Conexão: 2 pontas HDMII

Versão: 2.0

PAL

PAGNA

cN

Vâlor TotalValor U nitárioUnid QtdeDiscriminaçãoItem

24 +v? ,aoR4z,h,o

Unid 03Memória RAM
DDR4.

Notebook

27

Valor TotalValor UnitárioUnid QtdeDiscriminaçãoItem

P4 r.qg,oo%rm,aUnid 05Placa de Vídeo28

Valor UnitárioUnidDiscriminaçãoItem

14 44t,frw ,Â,qa15UnidCabo HDMI29

Valor TotalValor U nitárioUnidDiscriminaçãoItem

Pl !"\. lsg too«44h,oo300UnidToner HP 107 A30

Quântidade:03
unidâdes

Objeto: M€móris RAM
DDR4 - NotebookÍteÍti 27

Item:28 Objeto: Placa de Vídeo Quantidade:05
unidades

Item:29 Objeto: Cabo HDMI Quantidade: l5
unidades

Qtde Valor Total

Item: 30
Objeto: Toner HP 107

A
Quantidade:300
unidades

qtde
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Características:

Aplicaçâo: Para impressora HP l07A;

Tipo: Monocromática toner:

Referência: l05A;

Rendimento: 1000 páginas;

Marca: HP.

Carrcterísticas:

P8drões Wireless: IEEE 802.1lac,IEEE 802.1la IEEE 802.1ln, IEEE 802.1lg, IEEE 802.1lb;

Frequência: 5GHz, 2.4GHz;

Interfac€: USB 3.0;

Valor TotalQtde Valor U nitárioDiscriminação UnidItem

ü çc,oo €,1 ,,50,o.
05Adaptador

Wireless
Unid31

Item Discíiminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total

1 Minidesktop 36

2 05

3 Notebook 94 6.ç$ ,ú e,s h.qqa ,oo

4 Notebook 02 a* . tã1.oí1 A-g2-3q?,oo
5 lmpressora 07 tA 4. \qq , oo &192..fa3 .\a

6 ScanneÍ ú <. srlq. ô'' [<t ,.r.-..av ,oo

1 550 34 6ryt,oo (.$ lc. !á0. oO

8
Switch Fast Ethernet 24 portas 05

AL \ .?^qr, @ p c-dc1.6)
9 Roteador WiFi 10 ÍA z44,tn I A 2tYta. oo

10 Monitor de vídeo 10 &ó J.cq4.oo 9A \ô.q2o.tx')

11 Monitor de vídeo Pivot Íl1.4qç,oo
12 Patch cord 60 el 2.;.qa o^ ).9,'u,ú
13 03 Ql zua rga t41.t?.t o
14 03 RA qq,o.) eÇ 2,,1+, co
15 Router Board 01 \, \ú ,oo rÁ -1..!ôo.ó.f

20 r*q A,o P+ -laP , D1)

).7 Smanphone 04 2X \.(Wt.(fi I +.ry16 -rro

18 Nobreak 50 erêfro,oo Eb uq:fr.on
19 Limpa contato eletrônico 05 (h ?A.<',o 6 \4i.,;o
20 Alicate crimpagem 02 Êá 1r.t . GÔ ?r &.E,oo
21 Punch Down 02 Uq4 Ao e4 w .90

PAGINA

N

Item:31
Objeto: Adâptador

Wireless
QuantidÂde: 05

unidades

Work Station

07

06

20

05

Luminária

HeadPhone

Cabo de dados SATA
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Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresô

eA ,?,,d) 2/d) oO22 Keystone 30

o2
e9.7r,1 ..1O ü) 4n,n23 Teste de Cabo

10 «tl'4|po ç.6)4.q|C,oo
24 Memória RAM DDR3 - PC

06
l$ZLn,Oo p4 2-.Oqq .oo

25 Memória RAM DDR3 - Notebook

05 tt lqq,oo pa 2 aus,ú26 Memória RAM DDR4 - PC

nl eÀa . on í4 +'t1L Oo
Memória RAM DDR4 - Notebook 0327

05 Í,1 4+1, oo t.M1 , bc28 Placa de vídeo

15 t aq.ao eL 4t1Í qCebo HDMI29

300 u4çt.eo 8.4 !34:too . oo30 Íoner HP 107A

(.4 q) ,o<) R* pst».oo0531 Adaptador Wireless

«[a)7 .12-e, .60TOTAL

ffi

I
I



ll
t2

29

30

D. W LIMA GATAR. ME
CN PJ: I 7.062.981/000 t -38

INSC. ESTADUAL: t 5.3t8.986_t
RUÁ:TRAV. QUINZE DE NOVEMBRO, s3. CENTR|

CEp:68.005_290
TEL:gi J 522_iSZ2

COTAÇÃO DE PREÇOS

SANTARÉM. 22 ABRIL 2O2I
VALIDADE DA PROPOSTA: t5 DIAS
PAGAMENTO A VISTA OU DEPOS
DADOS BANC RIOS: BANCO DO BRÂSIL
AG: 130-9i C/Cr 78056-l
BENEPIC'IÁRIO: D. TV LI]UA AGUIAR. \IT:

ITO EM CONTA BANCARIA D W LIMA Âssinado de formà
digital por OW LIMA

AGU IAR: 1 706 ÂGUrÂRr 7062e84ooor3

2e84000t38 ?;i;:ix,j,8í"

COD. MATERIAL tD V. UNIT oI Mini deskto UNID J6
2 Work Station UNID 5
3 Notebook 8CB UNID 7 R§6 .í8.993.00tl Notebook l6cB UNII) R$ ll.r99 22.398,005 Im B7535D\\'TBRO HER UNID 7 R§ 3.199
6 ScaIIrer

6 R§ 5.5d9,00 33.27 SSD UNID 20 659,00RS lJ.l8 Switch Fast Ethernet 2,1 orta§ TINID 1.299,00R§
9 Roteador lÀ'i-Fi

U,\.-lD l0 299R§ 2.990,00l0 Motritor de vídeo UNID IO r.049,00R$ 10.490Motritor de vídeo Pivot L\ID 5 1.699,00RS
Patch cord 3MTS UNID 60 25,90RS 1.55,t,00ll Luminária UNID 3 R$ 249,00 747,00l{ HeadPhone UNID 3 RS 99 291,00l5 Router Board Utr'lD I R$ 1.100 1.t00,00l6 Câbo dc dados SATA UNID 20 RS 9 198,00l7 re 4RAM 64GB ME.INTSm

LINID I R$1 7.996,00t8 Nobreâk UNID 50 R$ 19t9 contato eletrônico UNID 5 R§ IJ20 Alicate Crim rD UNID llRS 238,002l Punch Dowr UNID R§ 99 t9922
UNID JO R$ 36023 Testc de Cabo UNID 2 RS 99 I21 Memória RAM DDR3 - PC R$ 399 3.25 Memória RAM DDRI - N otebook UNII) 6 349R$ 2.09126 Memória RAM DDR.I - PC UNIT) R$ 449 .,

Memória RAM DDR.I - Notebook UNII) J Rli 249 74128 Placa de vídeo AFOXGT220 I CB 5 Rl 399 ICabo HDMI UNID I5 RS 29 {.18Toner HP 1074 ORIGINAL UNID 300 R$ 449 13.t.700.00ll Ada r Wireless t-INID 5 RS 50 250,00

TOTAL

-rEEFlÃl

PÁGIT{A

N

UNID V. TOTAL

UNID

5

UNID l0

5

UNII)
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no mínimo,9.900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do
site hlln cpubc nchmark.nctr' cpu lisl ph p:

Descrição do Objeto:

Processador:

Deve atingir índice de,

Possuir memória cache de ó MB ou superior;

Possuir, no mÍnimo, 04 (quatro) núcleos fisicos e verocidade minima de 2.4 ohz (sem uso de turbo boost); Nâoserão aceitos processadores descontinuados pelos fabricantes dos processadores.

Memoris Principal:

Dotada com tecnologia DDR-4, 2.400 MHz ou superior; Suporte à tecnologia Dual Channel;

No mÍnimo 8 (oito) GBs de memória instalada em um módulo, com tecnologia Dual Channel;

suporte a expansão mínima de 16 GBs de memória, sendo permitida a troca do(s) móduro(s) de memória.

BIOS:

Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Frash RoM ou com direito de copy.ight, devidamentecomprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software;

Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento;

Deverá ser desenvorvida em português or. in^g]i compatÍver com o padrâo uEFI; possibilirar que a senha deacesso ao Blos seja ativada e desatiYada via sETUP; Pirmitir senhas àe setup para power on e Aàministrador.
Placa Mãe:

De fabricação pópria e exclusiva para o modelo ofertado, nâo sendo aceitas placas utilizadas em livre comércio;

PA D6L

€ PAGNA
F
F,.

N

s
=,4,
!) §

A EM pR ESA:..LirnK ÍúÍn9.Íecrn_4,»aa......
nue...r.4V.:...ScÉ..ã1raí-+põ - .............N.p:.íg.3..
BATRRo:..%8fiÍ+- çÍp.l-o."
Prezado (a)senhor (a)

solicito desta respeitada empÍesa, para início de processo de Licitação, que sêjam fornecidos os valores
abâixo, para fins de levantamento preliminar de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de
informática.

Santarem-e4, sq / c4 /2921.

Diretoriâ Geral

ria: 0 -21.üAF.DRH

Alene L'.ceral Cunha
Diretora Geral g*n"*iffi

rcn. zr3l2021 oaf.Df,H

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
01 Mini Deskto p Und 36 ?,6 3.,;zo .6o 06 rre ."?B.oo

Item:01 Objeto: Mini desktop Quantidade:36
unidades
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Possuir no minimo 4 (quatro) portas usB, sendo pelo menos 3 (três) padrâo usB 3.0 ou superior, sendo que I
(uma) poÍa das USB 3.0 deverá ser do Tipo C da geração 2 ou superior;

Não será permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI para disponibilização das portas USB solicitadas;

Possuir, no mínimo, I (um) slot pa&ão M.2 (2230) para módulo wiFi e mais l (um) slot padrão M2 (22g0) para
disco rígido SSD;

O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador.

Unidade SSD:

Disco sólido (SSD) padrâo SATA ou M.2 com capacidade de amoazenamento de no mÍnimo 240 cB ou superior;

Velocidade de leitura sequencial de, no mÍnimo, 500 MB/s e de esfiita sequencial de, no mínimo, 400 MB/s. Deve
possuir a tecnologia S.M.A.R.T (SelÊMonitoring, Analysis and Reporting Techlology).

Placa de rede cabeada:

Em conformidade com o padrão 802.3;

Suporte aos prolocolos WOL e pXE;

Operar a 10/100/1000 Mbps, com recoúecimento automático da velocidade da rede; Capacidade de operar no
modo full-duplex;

Deve suportâr IPv4 e IPv6; Conector RJ-45 Íêmea.

Placa de rede wireless:

Em conformidade com o padrão 802.1I aclbigln;

Dual band com suporte às frequências de 2,4 GHz e 5 GHz: Antena(s) com ganho de 2dBi (+/- l0%).

O MiniPC deverá possuir conectividade bluetooth 4.2 ou superior integrado.

Co[trolsdora de vídeo:

Controladon de video integrada ao processador com capacidade minima de 2GB de memóri4 ou superior,
compartilhada dinamicamente;

Suporte à resolução minima de l92O x |OSO @ 60 Hzi

Possuir no mínimo 02 (dois) conectores de vÍdeo digiais no padrão HDMI, Dispray port , Mini Dispray port ou
DVI;

Suporte a Direcü l2 e OpenGL 4.5;

As saídas de video do MiniPC deverão ser totalmente compatÍveis com as enfiadas de vldeo dos monitores.

Controladora de Áudio:

Controladora de Áudio High Definition Integrada à placa mãe;

Saída de áudio e entrada para microfone sendo aceita interface tipo combo;

Gabinete:

Deve ser construldo no padrão Small Form FactoÍ (sFF ou sFx) o gabinete deve possuir volume máximo de 1,5
litros;

Deve possuir alto-falante integrado, com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema operacional e
alarmes gerados por problemas de inicialização. Não serão ;ceitas adaptaçôes;

PODER LEGISLATIVO
cÂMaRq, NluNrcrpaI- nr sANraRÉNÍ
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Possuir, pelo menos, 0l (uma) baia intema, de 2,5 polegadas;

Fonte de alimentação extema ao gabinete, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento, com tensão deentÍada I101240 vAC, com potência dimensionada para suportar a configuração maxúa do .quipu,n.n o, 
"o,neficiência mínima de 87yo, comprovada por raudo emitido pàr laboratório recontre"iao peto rNúinó;

o cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136;

o gabinete deve permitir a utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes intemos
e o funcionamento do computador;

Poderá ser aceito também Minipcs que sejam acoplados atrás do monitor, sendo que o KIT VESA deverá serfomecido e ser l00oz compatÍvel entre eles (monitoresÀ4inipC)

Deve 
-possibilitar 

a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava extema especifica de forma aimpedir a abertura do gabinete.

Deve possuir sistema de refiigeração adequado ao processador e demais componentes intemos ao gabinete, paragarantir a temperatura segura de funcionamento e vida útil dos componentes;

Monitores:

cada MiniPC contará com 0 I (um) monitores com as seguintes caracteristicas minimas: Tela 100% plana do tipoLED;

Tamanho mínimo de 2l',; proporçâo 16:9;

Brilho de 250 cüm2;

Relaçâo de contraste estático de 1.000:l; 16,2 Milhões de cores;

Resolução mÍnima de l920xl0g0 pixels;

conectores de Entrada: no mínimo 02 (duas) entradas disponíveis, sendo que as duas enÍadas sejam no padúoHDMI, Display port, Mini Display port ou DVI;

As entradas de vídeo dos monitores deverão ser totalmente compatíveis com as saídas de vÍdeo do Minipc;controle digital de brilho, contraste, posicionamento verticat . poriiãnu,,.rto r,o.irontut,
Regulagem de inclinação e altura; Função pivot;

Possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptaçõesj

Tratamento anti-reflexivo' Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos; Fontede Alimentação para corrente altemada com tensões de-entradu a. iOô u Z+O VaC (+l_10%), 50_60H2. com ajusteautomático;

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, comcomprimento de l.5m (um metro e cinquenta centímetros);

Cabos de conexão à rede elétrica deverâo seguir o padrão NBR-14136;

Deve ser fomecido cabo de conexão à rede eléhica com plugue conforme o padrão NBR_14136;

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICI PAL DE SANTARÉM

CNPJ no 10.219.20210001-82

Garantia MONITOR 12 meses

Mouse:

Cor pÍeta;

PAI, Dg

q
U

li!

ffX,::#l 
botões esquerdo' direito e central próprio para Íolagem; Formato ergonômico e conformaçâo
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Resoluçâo mÍnima de 800 (oitocentos) dpi ou superior; conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2;

Deve ser fornecido mouse-pad; Compatibilidade: Windows 10 Pro 64bits; GaÍantia mÍnima do kit: l2 meses.

Teclado:

Padrâo ABNT-2 e conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2;

Teclados: Padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Com regulagem de altuÍa e inclinação
do teclado;

Design resistente a derramamentos acidentais; Compatibilidade: Windows l0 Pro 64bits;

Garantia mínima TECLADO do kit: 12 meses.

Sistemâ Operacional:

Acompaúar licença de sistema operacional Microsoft Windows l0 Pro 64bits, em potuguês do Brasil (PT- BR);

O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos intemos, necessários
para seu funcionamento;

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos,
para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download.

Garantia:

Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento no
local (on-site);

O Fabricante ou a Contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abeÍura dos chamados de
garanti4 comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com atendimento
disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às l8:00h;

O equiPamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abeúura dos chamados; durante o
prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituos4 salvo quando o defeito
for provocado por uso inadequado dos equipamentos;

Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão realizados onde se encontram (on-site), e concluídos
em, no máximo, ate 03 (hês) dias úteis da abertura do chamado;

O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às l8:00h;

Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entmr em vigor a partir da data de atesto da
respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos.

Descrição do Objeto:

Desempenho

Possuir desempeúo mÍnimo de pontuação I 1500 no site http://wr w.cpubenchmark.neícpu_list.php.

ou superior;

Placa principal:

Ite m Discriminação Unid Valor Unitário Valor Total
oz Work Station Und 05

&$ q.Âra.m QÃ Ás . &2-.51

Item: 02 Objeto: Work Stâtion Quantidade: 05
unidades

Qtde

PACINA

N
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A placa mãe deve conter os seguintes dispositivos e recursos, nas quantidades mínimas indicadas ou
todos integÍados, soldados na placa principal como paÍe do projeto de arquitetura do fabricante,

C

supefl
não sendo

permitida a instalação de placas ou acessórios de expansão para qualquer um dos recursos exigidos:

4 (quatro) portas usB 3.0, conectâdas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores pcl;

I (um) slot PCI;

I (um) slot PCI Express xl Gen 2;

I (um) slot PCI Express x4 Gen 2;

2 (dois) slo* PCI Express xl6 cen 3;

0l (uma) controladora de discos sATA 3 ou superior de 6Gbp/s com suporte a RAID 0, I e 5, compatível com os
demais periféricos especificados para o equipamentol

Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive), SAS e SATA

MÓdulo TPM (Trusted Platform Module) versâo 1.2 ou superior, ou dispositivo equivalente, acompanhado de
drivers e software para implementação e gerenciamento. o Chip deverá ser soldado á placa, não sendl permitido
dispositivo adicional removível ou soluçâo baseada unicamente- em software.

Processador:

Processador com, no mínimo:

Minimo de 6 (seis) núcleos Ílsicos:

l2MB (doze megabltes) de cache;

Velocidade de clock de no mínimo 3 GHz;

Arquitetura de 64 bits, com extensões de virtualização e insÍuçÕes SSE3;

Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante;

Sistema Básico de Entrada e Saída - BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável;

Stlporte â:

Gerenciamento no padrão DASH 1.0 ou iAMT 9.0 ou superiores;

ACPI (Advanced Conflguration and power Interface) e SMBIOS (System Management BIOS);

Tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rÍgido S.M.A.R.T (self-Monitoring, Analysis and
Reporting Technology) habilitada;

Possuir seúas de Setup e power On;

Permitir a inserçâo de código de identificação do equipamenro na própria BIoS (número do parrimônio e número
de série) serão aceitas Blos com reprogramação via software aesoe que estes estejam devidamente licenciados
para o equipamento e constantes no CD-R0M/DVD-ROM de drivers e aplicativoi que deverá vir junto com o
equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante;

Memória Pritrcipâl (RAM):

Deve ter instalados, no mÍnimo, 16 GB (tdnta e dois) gigabytes de memória RAM em euad channel ou Dual
channel, tipo DDR4 sDRAM a 2400 MHz (dois mil e quatrocentos mega-hertz) ou superior, sempre compativer
com o restante do sistema, ser compatível com ECC (Error Correcting Code)

Expansível no mínimo 64 GB (sessenta e quatro) gigabytes;
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Armazenamento:

O equipamento deve ser entregue com, no mínimo, 2 discos, sendo:

0l (um) disco de tecnologia sATA de 7.200 RPM ou sAs de 3,5 polegadas de 15.000 rpm, com capacidade
mlnima de I TB (um terabÍe);

0l (Uma) unidade de drive de estado sólido (SSD) instalada, interna, de no mínimo 240 GB, com interface tipo
PCIe 3.0 ou SATA-3 (ou superior), com velocidade nominal de transferência de 06 (seis) Gbp/s;

Deye ser entregue ainda com 0l (uma) unidade de leitor-gravador/DVD

Deve ter leitor de cartão de mídia SD.

Controladora de vldeo:

Placa Gráfica Off-Board, homologada pelo fabricante, comprovada por meio de declaração do fabricante;

Ter capacidade mÍnima de 4 GB (quato gigabyes) de memória GDDR5 ou superior, dedicada , e possuir:

Interface de no mínimo 256 (duzentos e cinquenta e seis) bit;

Interface controladora de vídeo compatível com WXGA padrão PCI Express l6X ou superior, com capacidade
para controlar 02 (dois) monitores simultaneamente:

Com no mínimo:

02 (duas) interface HDMI;

Deve possuir compatibilidade com a tecnologia Direcü I I ou superior;

Se as portas digitais forem do tipo Displaypon, os adaptadores para os monitores deverão ser entregues com o
equipamento;

Interfaces:

Controladora de Rede integrada à placa mãe, com velocidade de l0/ I O0/ lo0oMbits/s, padrões Ethemet, Fast-
Ethernet e Gigabit Ethemet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalminte por software, com
conector padrão zu-45 e função wake- on-lan em flrncionamento e suporte a múltiplas VLANS (8O2.lq e 802.1x);

Controladora de som com conectores de saÍda e microfone na paÍe traseira do gabinete e com suport€ para
conexões de saída e microfone na paÍe frontal do gabinete;

No minimo 04 (quatro) interfaces usB 2.0 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas) interfaces uSB

3.0 e 0l (uma) instalada na parte frontal do gabinete, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS
do sistema;

Não serão aceitas a utilização de hubs ou poÍas USB instâladas em adaptadores pCI;

Mouse:

Óptico, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem;

Formato ergonômico e conformação ambidestra;

Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior;

Conector tipo USB, sem o uso de adaptador pS2;

Deve ser fornecido mouse-pad;

Garantia de l2 meses;

PAL

PAGNA

N



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAREM

CNPJ no 10.219.20210001 -82
Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20 1 8@gmail.com - http://santarem.pa.leg.br/

Teclado:

Padrâo ABNT-2 e conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2;

Teclados: Padrões da ABNT (Associação Brasileta de Normas Técnicas),

Com regulagem de altura e inclinação do teclado;

Ganntia de 12 meses;

Fonte d€ Alimentação:

Fonte de alimentação para corrente altemada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+i-10%), 50- 60H2, com
ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na conÍiguração máxima admitida pelo
equipamento (placa principal, intedaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power
Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+);

O modelo de fonte fomecido deve estar cadastrado no site rvrvrv.S0plus.com na categoria Silver ou superior.
Poderão ser fornecidos atestados ou ceÍidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de
eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO;

Deve ser aderente à Portaria 170/2012 do INMETRO e possuir baixo nível de ruído conforme ISO 9296 ou
equiYalente;

Gâbin€te:

Conectores para saída de som e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte pam conexões de saída e
microfone na parte frontal do gabinete;

Sistema de monitoramento de temperatuÍa controlada pela B[OS, adequado ao processador, fonte e demais
componentes intemos ao gabinete. O fluxo do ar intemo deve seguir as orientações do fabricante do
microprocessador;

Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes intemos (disco rigido, unidade de mídia óptica,
memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer
adaptações sobre o gabinete original;

Não serâo aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o
gabinete;

Acabamento intemo composto de superÍicies não cortantes;

O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo alça ou parafuso, para inserção
da trava de segurança, do tipo kensington, sem adaptações;

Deve ser fornecido alto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo
deveú estar conectado dtetaÍnente a placa mãe, sem uso de adaptadores;

Não serâo aceitas caixas de som extemas ou adaptações intemas;

Possuir, no mínimo:

0 I (uma) baia extern a de 5 ,25" ;

02 (duas) baias internas de 3,5";

Suporte para instalação de 2 (dois) discos rígidos.

No mínimo 02 (duas) poÍas USB 3.0 instalados na parte frontal clo gabinete;

Monitor:

Enhegar l(uma) unidade de monitores por workstation:

PÁI, D4,
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Com tela 100% plana do tipo LED;

Tamanho minimo de 23,,;

hoporçâo 16:9;

Brilho de 250 cd/m2;

Relaçâo de contrasre estrítico de 1.000:l;

16,2 Milhões de cores;

Resoluçâo mÍnima de 1920x1080 pixels;

Conectores de Entrada: No mínimo I (uma) entrada HDMI

Controle digital de brilho, contraste, posicionamento yertical e posicionamento horizontal;
Regulagem de inclinação e alflra;

Função pivot;

Possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações;
Tratamento anti-Íeflexivo Não sendo aceita a solução glare (brilhanre ou polida) ou adesiyos antireflexivos;
Fonte de Alimentaçâo:

Conente altemada com tensões de enrada de 100 a 240 VAC (+/_10%), 50- 60H2, com ajuste automático;
Todos os cabos e conectores *""^r,:T::-:: funcionamento dos equipamentos deyerão ser fomecidos, comcomprimento de l,5m (um metro e cinquenta centímetros);

Cabos de conexâo à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136;

Deve ser fomecido cabo de conexão à rede elétrica com prugue conforme o padrão NBR-r4t36;
1.16. Garantia de 12 meses;

Sistema Operaciotral:

;:T:.ã:fiT':r':l[:rosoft 
windows 10 Pro, ou superiol fl bits, em poÍusuês e em sua versão mais atual e

Compatibitidâde:

O equipamento ofertado deve constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade seráefetuada pela apresentação do documento Hard ware Compatibility Test Report emitido especificamente para omodelo no sistema operacional ofertado. em ml soti nl/ l,lde It À
Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão serWindows l0 o; urrver§ oeverao ser compatíveis com o sistema operacional

Outros Requisitos

Todos os equipamentos ofertados (gabinete, tecrado e mouse) devem possuir gradações neutras das cores preta ouclnza, e manter o mesmo padrâo de cor predominante do gaú",", .-'

o equipamento deve possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses com atendimento telefônico disponível 24 (vintee quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

Deve ser apresentâdo prospecto com as caracteristicas técnicas de todoptaca principar, processadár, memÀria, interface d";;,;;;;;;ffiI1Til'ilf":H',:ffirti;"::::
mídia óptica' mouse, tecrado e vídeo, ir"rrinao 

"rf""ri,.uçi" à. -.r"., r"0.,o, e oufios erementos que de forma
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inequívoca identifiquem e comprovem as configurações coladas, possíyeis expansões e upgrades, através
ceÍificados, manuais técnicos, folders e demais literatuas técnicas editadas pelos fabricantes;

Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na lntemet, em que constem o respectivo
endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes extemos e intemos
de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliaçâo e/ou homologação;

Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e
características idênticas ou superiores, mediante nova homologação;

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão seÍ fomecidos, com
comprimento de I,5m (um metro e cinquenta centímetros);

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136;

Deve ser fomecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea - NBR 14136) para o padrão antigo (macho
- 2P+T);

As unidades do equipamento deverão ser enfegues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteçâo durante o
transporte e a armaz enagem.

Descrição do Objeto:

Processador:

Atinge índice de, no mÍnimo, 9400 (nove mil e quatro
base de dados Passmark CPU Mark disponÍvel no site

centos) pontos para o desempenho, tendo como referência a
hmar list.

Deverá possuir, no mínimo 4 núcleos e 4 threads; deveú possuir, no mínimo, 6 MB de memória cache.

Memóriâ Principal (RAM):

Memória RAM, com as seguintes características: Tipo DDR4 com süporte ao barramento de, no mínimo,2400
MHz;

Possuir no mÍnimo 8 (oito) GB de memória RAM, operando no mínimo a 2400 MHz; o equipamento deve possuir
2 (dois) slots SoDIMM e suportar expansão mínima de 32C8. Circuitos Integraaos lcnrisÉr) e ehca Máe, com
as seguintes caracteristicas:

Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado.
Não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado;

O chipset deve ser da mesma marca,fabricante do processador do equipamento;

Chip de segurança TPM versâo 2.0 integrado pam criptogÍafia acompanhado de software para criptograÍia de
dados, paslas ou arquivos específicos utilizândo chip TpM 

"o. 
g".rnai-u,nanto centralizado e remoto.

BIOS e S€gurança:

o equipamento deveni possuir BIoS do mesmo Fabricante do equipamento ou em regime de oEM com direitos
de CoPlright de liwe edição, garantindo assim adaprabilidade âo- conjunto adquiridlo, comprovado através de

F
trn§
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atestado específico para este Termo de Referência, fomecido pelo Fabricante da BIOS,
equipamento. Não serão aceitas customizações ou apenas cessáo de direitos |imitados:

declarando o modelo do

A BIOS deve possuir modo gráfico intemtivo por mouse/touchpad e teclado;

BIos em Flash RoM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; possibilita que a seúa deacesso ao BIOS seja ativada e desatiyada via SETUP;

Placa de rede:

Integrada padrão Gigabit Ethemet;

Deve operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps suporta recursos de wol(Wake-on-LAN) e pXE;

Conector RJ-45 com Led de atividade.

lnterface de rede sem fio, com as seguintes caracteristicas:

Iti:l d" ry!: wireless, compatível com os padrões IEEE 802.1l b@n/ac; operar nas bandas de frequências2.4GHz e 5GHz;

Deve possuir Bluetooth

Controlâdorâ de Vídeo:

controladora de vídeo integrada ao processador com capacidade mÍnima de IGB de memória compartilhadadinamicamente;

Controladom de vídeo padrão integrada compatível com Dircctx 12 e OpenGL 4.4.

Unidade de Armazenamento, com as seguintes caracteristicas:

controladora de disco integrada à placa mãe, padrâo sATA_3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s;
Uoidade de disco de estado sólido instatada SsD:

capacidade de no minimo 320 GB com reitura sequencial de, no mínimo,450MB/s e escrita sequenciar de, nomínimo, 250M8/s MTBF (tempo médio entre farhas) de no .ini,,o'iooo.ooo d" t o.ur.
Gabinete:

G^ab-inete com tela de LCD HD paüão wLED mínimo de l 4 polegadas, ou superior, com resolução de, no mÍnimo1366x768;

Possuir slot específico para instalação de cabo com tava de fixação antifurto;
Teclado embutido ao gabinete, no padrão ABNT_2, em português (,T_AR), com teclado numérico, ewerty;
Touch Pad com 02 (dois) botões;

Possuir Webcam com resolução HD (ou superior) integrada e microfone integrado;

Adaptador de Energiâ e Bâteria:

Adaptador de energia da mesma marca^do.fabricante do equipamento, com tensão de entrada de r 00-240 vcA,com seleção automática de tensâo e potência de Watts comiativeis;

o equipamento deve acompaúar bateria integrada do tipo Li-lon ou Lipo, de no mínimo 42 wllr e autonomiamínima de 3 horas em uso;

DeveÉ possuir tecnorogia de recarga úpida. o tempo máximo de recarga não deve exceder 2 (duas) horas.
Portas de Comunicação:
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Ás seguintes interfaces devem estar integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos sÍmbolos:
Possui no mínimo 0l (uma) portas USB 3.0, e 2 (duas) porta USB 2.0.

Possuir 0l (uma) ponas digiral HDMI;

Possuir interface combo de áudio com entrada para microfone ou saída estéreo amplificada para fones de ouvidoou alto-falantes extemos;

Possuir 0l (uma) poÍa RI-45 de rede ethernet com Led de atividade; possuir leitor de sD Memory card Readerintegrado ao equipamento; controladora de Áudio, com as segrini;.*u",".i*i"*,
controladora de áudio de. no minimo 2 (dot) canais padrão HDA (High Definition Audio); conversor estéreo de,no mínimo 16 bits (analógico para digital . áigitul p*u araiOgico;. Sistema Operacion;i ;;;., .Compatibilidade, com as seguintes características:

Sistemâ Operâcional:

o equipam€nto deverá acompaúar licença oEM do sistema operacional Microsoft windows l0 pro 64bits, ousuperior, em português do Brasil (PT-BR);

o sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores intemos necessáriopara seu funcionamento;

Maletâ:

Mal3ta gala ffansporte em nylon, lona ou couro sintético com tamanho suficiente para acondicionamento donotebook de forma com proteçâo armofadada, ofeÍado e com 
"o.fu.tio"nto "*t 

u para ouÍos objetos.

Memória RAM, com as seguintes características
MH4,

il e quâtrocentos) pontos para o desempenho, tendo como referência a
vel no site hhn coubenc hnra neL' u list. D-

Tipo DDR4 com suporte ao barramento de, no mínimo. 2400

?

Descrição do Objeto:

Processador:

Atinge índice de, no mínimo, 9400 (nove m
base de dados Passmark CpU Mark disponi

o modelo de processador ofertado deve,po^ssuir tecnologia de fabricação de no máximo l4 nanômetros e deveráser da última geração disponibilizada pelà fubri"*t" doãqr;;;il*
Deverá possuir, no minimo 4 núcreos e 4 threads; deverá possuir, no mínimo, g MB de memória cache.
Memória Principal (RAM):

Possuir no mínimo 16 (dezesseis) cB de memória RAM, operando no mÍnimo a2400 MHz; oequipamento deve

ffi:::ítf:*ffi::3f#;J.:*ar expansão *.r." J.lzãslcr..urtos rnt"ercdo,ic-rlii,GiJ,ir,*

Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida especiÍicamente para o modelo ofertado.Não sendo aceito placas de liwe comercialização no mercado;

O chipset deve ser da mesma marca./fabricante do processador do equipamento;

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
04 Notebook Unid 02

Qh l.rts ,ú í?4 tz. telc, ,oú

Item: 04 Objeto: Notebook Quantidade; 02
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Chip de segurança TpM versão 2.0 integrado
dados, pastas ou arquivos específicos utilizando

para criptografia acompanhado de software para criptografia de
chip TPM com gerenciamento centralizado e remoto.

PODER LEGISLATIVO
CAMARA CIPAL DE SANT

CNPl n' 10.219.202/000 I -82

BIOS e Segurança:

O fabricante da BIOS deverá complovar ser membro da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI

o equipamento deverá possuir BIos do.mesmo Fabricante do equipamento ou em regime de oEM com direitosde copyright de liwe ediçâo, garantindo assim adaptabiriú. ão'."r;r"," adquirido, comprovado através deatestado específico para este Termo de.Referência, fomecido pelo Fabricante da BIos, declarando o modelo doequipamento. Não serão aceitas customizações ou apenas cessáo ae ai.iitos timitaaos;

BIoS em FIash RoM, podendo ser atualizada por meio de softr.r'are de gerenciamento; possibilita que a seúa deacesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUp:

Permite inserir regisÍo de controle pa'.imoniar, de pelo menos l0 (dez) caracteres em memória não vorátil;

.LreÍi. nten ets categoria Promoters , desta forma atestando que os seus equrpamentos estão emconformidade com a especificaçâo UEFI 2.x ou superior;

DeveÉ mostrar as configurações de hardware e o número de série de identiÍicação do equipamento;
sistema de diagnóstico em modo de interface gúfico, executado a paÍir da iniciarização do equipamento eindependenie de sistema operacionar capaz de v-e.ificar o ,tutu, Jo t *a**" e teste de stress de, no mínimo,processador, memóri4 disco rígido e sistema de ventilação;

A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deveú ser o suficiente para abertura de chamado do equipamentodurante o período de vigência da garantia;

A BÍos deverá possuir ferramenta. capaz de apagar dados gravados no disco rígido de forma def,rnitiva einecuperável segundo algum padrão internacionaimãnte r..onlã.iaã.'
Interface de R€de Local, com as seguintes características:

Placa de rede:

Integrada paüão Gigabit Ethernet;

Deve operar automaticamente na-s velocidades de comunicação de l0/t00/1000 Mbps suporta recursos de wol(Wake-on-LAN) e pXE;

Conector RJ-45 com Led de atividade.

Interface de rede sem fio, com as seguintes características:

;.m1""T&X*less, 
compatível com os padrões IEEE 802.11 b@n/ac; operarnas bandas de frequências

Deve possuir Blueroorh versão 4.1 ou superior

Controladora de Vídeo:

ff:[::"T;,:: 
video integrada ao processador com capacidade mínima de 4GB de memória compartilhada

Controladora de vídeo padrão integrada comparível com DirectX 12 e OpenGL 4.4.
Unidade de Armazenamento, com as seguintes características:

Controladora de disco integrada à placa mãe, padrão SATA_3, com Axa transferência de 6.0 Gb/s;
Unidade de disco de estado sólido instalada sSD:

h
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capacidade de no mínimo 480 GB com leitura sequenciar de, no mínismo,45oMB/s e escrita sequencimínimo, 250MB/s MTBF (tempo médio entre falhás) de no minimo 1.000.000 de horas.
al

G-abinete-com tela de LCD HD padrão WLED mínimo de l4 poregadas, ou superior, com resoluçâo de, no mínimo1366x768;

Possuir slot específico para instalaçâo de cabo com trava de fixação antifuÍo;

Teclado embutido ao gabinete' no padrão ABNT-2, em português (pr-BR), com tecrado numérico, Qwerry;
Através da combinação de teclas (FN+tecla) ou de tecla (s) dedicada(s) deverá permitir gerenciamento de energia,controle de volume, controle de brilho e controle da rede sem fio.

Touch Pad com 02 (dois) botões;

Possut Webcam com resolução HD (ou superior) integrada e microfone integado;

Adaptador de Energia e Bateria:

Adaptador de energia da mesma marca-do-fabricante do equipamento, com tensâo de entrada de 100-240 vcA,com seleção automática de tensâo e potência de Watts comiativeis;

o.equipamento deve acompanhar bateria integrada do tipo Li{on ou Lipo, de no mÍnimo 42 wHr e autonomiamínima de 3 horas em uso;

Deyení possuir tecnorogia de recarga rápida. o tempo máximo de recarga nâo deve exceder 2 (duas) horas.

Portas de Comunicação:

As seguintes interfaces deyem estar integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos sírnbolos:

Possuir no mínimo 02 (duas) ponas USB 3.0, e I (uma) porta USB 2.0.

Possuir 02 (duas) ponas de vídeo integradas ao equipamento, sendo no minimo uma porta digital HDMI;
Possuir interface combo de áudio com entrada para microfone ou saída estereo amplificada para fones de ouvidoou alto-falantes extemos;

Possuir 0l (uma) porta RJ-45 de rede ethernet com Led de atividade; possuir leitor de sD Memory card Readerintegrado ao equipamento; controladora de Áudio, .o,n u, ..guini.. .*acterÍsticas:

controradora de áudio de, no mínimo 2 (dot) canais padrão HDA (High Deflnition Audio); conversor estéreo de,
T ,íniT9_ 16 birs (analógico para digital " 

jigitul paru *uiogi"o;. Sirte.u ó;;;io;;i-;;;"., 
"Compatibilidade, com as seguintes caracterÍsticas:

Sistema Operacional:

o equipamento deverá acompanhar licença oEM do sistema operacional Microsoft windows l0 pro 64bits, ousuperior, em português do Brasil (PT_BR);

o sistema operacional deve estar pre-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores intemos necessáriopara seu funcionamento:

o fabricante deve disponibilizar no szu respectivo web site, do\À.nload gratuito de todos os drivers de dispositivos,BIOS e Firmwares para o notebook ofertado na versão mais atuuifu*ão*nrouo;
o fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, dosrload do sistema operacional original de fábrica;
Deve ser comprovado que o notebook estií preparado para suportar o windows l0 pro (64 bits), através dorespectivo logo obtido no windows Logo'a nàoucts I-ist p-u rrai"ro*t. a 

"omprovação 
da compatibilidade será

Gabinete:

PÁGINA

N
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efetuada pela apresentação do documento Hardware compatibility Test Report emitido especificamentemodelo no sistema ofertado, em httf,s://sysdev.microsoft .cám_/en-us/hardware/lpu
para o

Maleta

Maleta para transporte em nylon, lona ou couro sintético com tamanho suficiente para acondicionamento donotebook de forma com proteçâo arÍnofadada, ofertado e com 
"o,,,,p*i,,'"n,o 

arou para oufios objetos.

Descrição do Objeto:

Tipo: Impressora laser multifuncional monocromática;

Conectiyidade: Ethernet, USB 2.0

Caract€rÍsticas:

Função copiadora duplex integrada (Frente e verso)

Função Scanner

Ciclo de trabalho mensal máximo: 15.000 páginas

Volume de impressão mensal recomendado: 2.000 páginas

Resolução óptica: 1200x 1200 dpi

Capaz de imprimir 36 ppM

Tamanho do papel: Â4

Capacidade do alimentador automático de documentos: 50 páginas

Capacidade de saída de papel: 100 páginas

Capacidade de entrada de papel padrão: 250 páginas

Capacidade de impressão fiente e verso

Tensão: l27V

Modelo de referência: Brother DCp-B753SDW

Tecnologia: Contact Image Sensor (CIS)

Fonte de Luz: LED

Modo de alimentação de documentos: ADF

PAcl

§
E-C
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Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário
05 lmpressora Unid 07

@lt,.{,qg . oo IA 11-(rt ,oo

Discriminação Unid Qtde Valor U nitário Valor Total
06 Scanner 06

Item: 05 Objeto: Impressora Quantidade: 07
unidâdes

Valor Totaí

Item:06 Objeto: Scanner 06

Item

Unid
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Resolüção óptica (dpi): 600 x 600dpi

Escala de cinzâ: t6 bits de entrada, g bits de saída

Modo de cor: 4g bits de eltrada, 24 bits de salda

Tamanho dâ memória: 64MB SDRAM

Dimensão (LDA): Máxima: 316 x 680 x 239 mm MÍnima:316 x l9t x 168 mm
Interface: USB 2.0 (compatível com USB l.l e 3.0)

Volume diáÍio recomendado: 6.000 folhas

suporre os: win l0,lvin7,l in8/Linux

Software Incluído: AVScan, Button Manager, paperpoÍ SE 14

Características:

Detecção ultrassônica de papel Sim

Modo de papel longa Até 3 metros

Digitalização de Cartão Sim

Tamanho da digital ização

ADF Mínimo 50 x 50 mm

ADF Máximo 242 x 356 mm

Capacidade do ÁDF 100 folhas de 75glm,

Espessura e peso do papel}T 
E _ 413 gm,

Detecção de OCR

Formâtos: PDF, JPEG, pNG, DOCX, XLS. CSV

I^:1":O1O:, 
40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto Aenre e rseja em Colorido, Tons dL cinza ou p&8. /erso, com resolução de 200dpi / 300dpi,

Modelo de referência: Avision ADZ30U

Características:

Interface: SATA III;

Forma:2,5',;

Tecnologia de armazenamento: SSD;

Capacidade: 480 GB;

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total07 SSD Unid 20
ús6

Leirura sequencial: No mínimo, 450M8/s e escrita sequencial de. no mirentre falhas) de no miri.o r.oí0.óóo o" tor*. rimo,250MB/s MTBF (tempo médio

Iten: 07 Objeto: SSD 20
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Caracterlsticas:

PoÍas: 24 RI45 negociaçâo automática de velociúde;

Taxa de transferência: 2000 Mbps em modo full duplex;

Controle de Fluxo: IEEE g02.3 fomece transferência de dados confiável.

Aliment"ção: l27V;

Função: QoS

Modelo de referência: Intelbras SG 2400 eR.

Característicâs:

Banda: Dual band 2.4GHz e 5GHz;

Tensão: Biyolt;

Velocidade: Até 1200 Mbps;

Antenas: 4;

Padrâo: 802.1 I ac

lnterface:4 portas LAN e I WAN;

Modelo de referência: Tp-LinI ARCHER C50 DUAL BAND ACl200:
Garantia de fábrica: 5 anos.

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
08 Switch Fast

Ethernet 24
Portas

I unia 05

P4 2,. cq6 ,c0

Discrim inação Unid Qtde Va lor Unitário Valor Total09 Roteador Wi-Fi Unid 10
í?À 4z; co aA Á. zg,.ot

Item Discriminação Unid Qtde Va lor Unitário VaÍor Total10 Monitor de
Vídeo

Unid 10

Li. t.4zq m tÃ Jtl . 71o, oo

Item; 08 Objeto: Switch Fast
Eth€rn€t Portas

05

{4 4 rq,oo

Item:09 Objeto: Roteador Wi-Fi ,0

Item

Item: I0 MonitorObjeto: de
Vídeo 10
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Csrâcterísticas:

Tamanho:21";

Qualidade: Full HD;

Entrada HDMI;

Frequência: 60 Hz no mÍnimo;

Tensão: 127V, tomada padrão NBRl4l36

Camct€rísticas:

Tecnologia: LED;

Tamanho: 19" a21".,

Função Pivot: vertical (de 0. a 90.);

Enn"ada HDMI;

Qualidade: Full HD;

Entradas: HDMI e VGA, no minimo 60HZ,i

Tensâo: 127V.

CrracterÍsticas:

Tamanho: 2,5 metros;

Tipo: Par trançado UTp Catse;

Padrão: T568Al

Conexão: RJ 45.

Item Discriminação Qtde Valor U nitá rio Valor Total
11 Monitor de

Vídeo Pivot
Unid 05

Item Discrlm inação Unid Valor Unitário Valor Total
L2 Patch Cord Unid 60

Q4 no.an &6cN^ca

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
13 Luminária Unid 03

Item: I I Objeto: Monitor
Vídeo Pivot

de Quantidâde:05
unidades

Unid

Item: l2 Objeto: Patch Cord Quartidade:60

Qtde

Item: 13 Objeto: l,uminária Quantidade: 03
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Característicss:

Soquete: E-27.

Materiat: Metal.

Potência: 60 Watts.

Voltagem: Bivolt. Suporta lâmpadas ll}v e220v.

Com haste aniculável.

Frequência: 50H2.

Tipos de suporte: BÍrse e garra.

Material: Metal e ABS.

Tomada: NBRI4136

Peso aproximado: L4kg

Características:

Sistema: Dinâmico

Design: Closed-back

Resposta de Frequência (Hz): 12 a2g.000

Rendimento (dB SPL,^r'): 125

Impedância Nominal: 32 Ohms

Cabo: 1,5 Metros

Plug Conector: 3,5 mm Estéreo (p2)

Modelo de refeÉncia: AKG 414.

CaracterÍsticâs:

Frequência nominal CpU 1,4 GHz;

CPU contagem de núcleos 2;

Tamaúo de RAM I GB;

Item Discriminação Unid Valor U nitário
t4 Hea d P hone Unid 03

Item Discrimínação Unid Qtd e Valor Unitário Valor Total
15 Router Board Unid 01

Item: l4 Objeto: HeâdPhone Quântidâde: 03

Qtde Valor Total

Item: 15 Objeto: Router Board Quantidade:01
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l0/100/1000 portas Eüemet lO;

NúmeÍo de portas USB l;

Poder Jack l;

Poe para fora Sim;

Tensão de entrada suportada l0 V - V 30;poe em Sim;

Monitor de tensão Sim;

Monitor de temperatuÍa pCB Sim;

Dimensões 443x92xzl4mm;

Sistema operacional Routeros;

Faixa de temperatura operacional -30 + 70 C;

Nível de licença 5;

cPU IPQ-8064-0-5 I 9FCBGA_TR{ I _0;

O consumo máximo de energia lOW;

Portas SFP l;

Tipo de slot USB Tipo 3.0 USB A:

PoÍa serial RI45;

Tipo de armazenamento NAND;

Tamanho de armazenamento 128 MB.

Modelo de referência: Routerboard Rb 301I Milcotik Rm L5.

Caracteríslicas:

Aplicaçâo: pam HD, SSD, placa mãe;

Conector entrada: SATA;

Conector saída: SATA.

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
L6 Unid 20

_:0o E,aO - @ too'a

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitário Va lor Total
L7 Smarçrhone Unid 04

Item: 16 Objeto:
SATA

Câbo de dados Quantidade:20

Cabo de dados
SATA

Item: l7 Objeto: Smartphone Quantidade:0,1
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Características:

AÍmazenamento Interno: 64 GB instalada;

Memória RAM: 4 GB instalada;

Câmera: Traseira e fiontal;

Tela: Touchscreen de 6,, §o mínimo);

Ternologia sem fio: Celular, Bluetooú, Wi_Fi, NFC, GpS;

Sistema Operacional: Aldroid.

Característicâs:

Potência: 1200 VA = 600wans

Forma de onda: Senoidal por aproximação _ retangular pWM

Topologia: Nobreak (UpS) interativo com regulaçâo on_line

Tensão entrada: Bivolt automático I lS/ 127 /2ZOV_

Tensão safda: I l5V-

Possui Estabil izador Intemo: Sim

Formato do Nobreak: Torre

Número de tomadas: 6 tomadas (padrão NBRl4l36)

Câracterísticas:

Aplicação: Limpar contatos eletrônico;

Tipo: Spray;

Quantidade: 300 ml.

Divisão de Licitaçôes e ContÍatos
Licitacaocms20 I 8@gmail.com - http://sanlarem.pa.leg.br/

.i0L

PÁü L

PÁGNA
F
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Item Discriminação Unid Qtde Valor U nitário Valor Total
18 Nobreak Unid 50 i,qfiq.m ,ctt"+ 42. qçc

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
19 Limpa Contato

Eletrônico
Unid 05

(ó*.,u0

Item Discrim inação Unid Qtde Valor U nitário Valor Totel20 Alicate de
Cri

Unid 02
c,, cl

Ilem: 18 Objeto: Nobreak QuânÍidade: 50

Item: I9 Objero: I-impa Contato 05

Item:20 Objeto: Alicate de 02
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Câracterísticas:

Tipo: Rj45;

Lâmina de corte e decapagem;

Compatível com os padrões de montagem T56gA e T56g8;

Corpo em aço carbono.

Carâcterísticâs:

Alicate de Inserção Impacto punch Down;

Aplicaçâo: Rj45 Fêmea Wr-40 A109.

Câracterísticas:

Conector Fêmea Keystone Rj45 Cat5e

Cârrcterísticas:

Localizador de Cabos;

Zumbidor;

Testador de Cabo de Rede;

Interface flexível e veÍsátil;

Controle de volume ajustável;

Verifi cação automática efi ciente;

Teste de continuidade;

Htff,fl""THffinto 
cabo LAN' para diagnosticar condição de cabo LAN, identificando o ponto de conexão

Modo de economia de energia em espera;

Funçâo line-Tracking (rápido e confiável);

PALDg

PAGINA

N
ll'\§

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Va lor Total2t Punch Down Unid 02

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total')) Keystone Unid 30

Item Discriminação Unid Qtde Va lor Unitário Valor Total23 Teste de Cabo Unid 02

Item: 2l Objeto: Punch Dowr 02

Item:22 Otrjeto: Keystone Quantidade: 30
unidades

Item: 23 Objeto: Teste de Cabo 02
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Acompanha fone de ouvido;

Led indicador;

LED indicador e fone de ouvido permitem ao técnico trabalhar em local com baixa luminosidade ou ruidoso.
Alimentaçâo: 2 x Baterias 9V (JÁ INCLUSAS);

CaracterÍsticas:

Aplicação: Para desktop - pC;

Frequência: 1600 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR3 SDRAM.

Ca racteristicâs:

Aplicação: Para Notebook;

Frequência: 1600 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR3 SDRAM

Características:

Aplicação: Para desktop - pC;

Frequência: 2.400 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR4 SDRAM.

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
24 Unid 10

_Q4 zsq ,rn tÍl 
" 

SrtO.co

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
z5 Memória RAM

DDR3 -
Notebook

Unid 06

&i a4q , oo 2 Cqq.ao

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Va lor Total26 Memória RAM
DDR4 - PC

Unid 05
Í.Â ?aq , oD P,* 4..:t16 , oo

Itemi 21 Memóriâ RAM
DDR3 . t0

Memória RAM
DDR3 - PC

Item:25 Memória RÀMObjeto:
DDR3. Quântidade: 06

Item: 26 Objeto: Memória RAM 05
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Carâcterísticas:

Aplicação: Para Notebook;

Frequência: 2.400 MHz',

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR4 SDRAM.

CarrcterÍsticas:

Aplicação: Deskop PC;

Memória: 2 GB;

lnterface: PCI Express xl6 versão 3.0;

Conectividade: HDMWGA;

Garantia: I ano.

Características:

Aplicação: Para monitores de vídeos Full HD;

Tamanho: Entre l,5nr e l,8m;

Conexâo: 2 pontas HDMI;

Versão:2.0

Item Discriminação Unid Qtde Vâlor Unitário Vãlor Total
Memória RAM

DDR4.
Notebook

Unid 03

(á ãít ,oo QA 
^. 

tq7. úJ

Item Discrim inação Unid Qtde Valor U nitário Valor Total

28 Placa de Video Unid 05

Ite m Discriminação Unid Valor U nitário Valor Total
29 Cabo HDMI Unid 15

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
30 Toner HP 107 A Unid 300

Itemi 27
Objeto: M€mória RAM
DDR4 - Notebook

Quantidade:0J
unidâdes

Item:28 Objeto: Plâca de Vídeo Quantidade: 05
unidâdes

Itcm:29 Objeto: Cabo HDMI Quantidâde:15
unidâdcs

Qtde

Item:30 Objeto: Toner HP 107
A

Quantidad€:300
unidades
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Características:

Aplicação: PaÍa impressora HP

Tipo: Monocromática toner;

Referência: l05A;

Rendimento: 1000 páginas;

Marca: HP.

l07A;

CrracterÍsticâs:

Padrões Wireless: IEEE E02.1lac, IEEE 802.11a, IEEE 802.1ln, IEEE 802.1lg, IEEE 802.1lb;

Frequência: 5GHz, 2.4GHz;

Interface: USB 3.0;

Item Discrim inação Unid Qtde Valor U nitário Valor Total
31 Adaptador

Wireless
Unid 05

Item Discrimihação Unid qtde Velor [rnitário ValorTotal

1 Minide5kop 36
4-í 3Éac. (. L* tzc .119 .ct)

2 Work Station 05 ASq IIE €D t*k.*a.c-r,
3 Notebook o7 cl6.ítÉ.so ol &.:eÉ. q)
4 Notebook § e-61ç. ço eí rl. lsD.6.,
5 lmpressora o7 tae 4qt.cc OÀ r 1..a6. oo
6 Scanner 06

7 55D 20
Lc o!é, ü C1 B , .a,)

8 Switch Fast Ethernet 24 portas
05 t* 1g .co t4 D. õ05,@

9 Rotêâdor Wi-Fi 10 A4*..- tl l.zçr>.ut
10 Monitor de video 10 Êá {. ti:n.oo cl t1 .*n,cn
11 Monitor de vídeo Pivot 05

12 Patch cord 60 p|p,eo & c,a/).d)
13 Luminária 03

14 HeadPhone 03

15 Router Board 01

16 Cabo de dados SATA 20 e4 g,ao
Smartphone 04

18 Nobreak 50
874 ,c0

19 Limpa contato eletrônico
Í,G ?Í1 , tA t4>,sr>

20 Alicate crimpagem 02 ,.í.9i Í4 Áq,oo
Punch Down o2

Item:31 Objeto: Adaptador
Wirelcss

Quantidade:05
unidades

o2

!7

t§lalrq, ^
05

=
-!

=H



iJI
22 Keystone 30

Teste de Cabo 02

24 lMemória RAM DDR3 - PC
10

25 Memória RAM DDR3 - Notebook
06

26 Memória RAM D0R4 - PC
05

27 Memória RAM DDR4 - Notebook
03

i
28 Placa de vídeo 05

29 Côbo HDMI 15

30 Toner HP 107A 300

31 Adaptador Wireless 05

TOTAL

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

Í 22.2a9.6s4/ooo1€1-l
K R. DA SILVA IECNOrcGUI

Av. São Sebàstão n.o 79A
Centro - CEp 68.O05-ÍX}O

Sântànim - pàráL J

23
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Âna. tsãrujar-eJ €oiíeD n'ntas
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Descrição do Objeto:

Processador:

Deve atingir indice de, no minimo, 9.900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do
sttc ubenchnrark

Possuir memória cache de ó MB ou superior;

Possuir, no minimo, 04 (quatro) núcleos fisicos e velocidade minima de 2.4 Ghz (sem uso de rurbo boosr); Nào
serão aceitos processadores descontinuados pelos fabricantes dos processadores.

Memoria Principal:

Dotada com tecnologia DDR-4. 2.400 MHz ou superior; Supone à tecnologia Dual Channel;

No mínimo 8 (oito) GBs de merúria instalada em um módulo, com tecnologia Dual Channel;

Supoíe a expansão mínima de l6 GBs de menúria, sendo permitida a troca do(s) módulo(s) de memória.

BIOS:

Desenvolvida pelo mesrno fabÍicante do equipamento em Flash ROM ou com direito de Copyight, devidamente

comprovado, devendo permitü a atualizações por meio de softrvare;

Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento;

Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, cornpativel com o padrão UEFI; Possibilitar quc a senlu de

acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; Permitir senhas de Setup para Power On e Administrador.

Placa Mãe;

De fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado, não sendo aceitas placas utilizadas em liwe comércio;

C

na,

O\-/

A EMPRESA: A. NETO OOS SANTOS - Epp

RUA: DEPUTAOD ICOARACI NUNES N.e: 2360

BAIRRO: APARECIDA

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito desta respeitada empresa, pâra início de processo de Licitação, que sejam fornecidos os valores
abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de
inÍormática-

Santarem - PA, lOlMAlOl2027.

\

Joào truis de Seno
De mnapê ento ope

32 1

Diretoria Geral

L'.beralCuníwAlene
Di

PoÍtaria

I
.DRH

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitá rio Valor Total

01 Mini Desktop Und 36 3.850,00 I18.600,00

PAGTNA

N

Item:01 Objeto: )I1ini desktop Quantidade: 36
urldades
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Possuir no mínirno 4 (quatro) poías usB, sendo pelo menos 3 (três) padrão usB 3.0 ou superior. sendo que I
(uma) porta das USB 3.0 deverá ser do Tipo C da geração 2 ou superior;

Não será permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI para disponibilização das ponas USB soliciradas,

Possuir, no minimo, | (um) slot pâdrâo M.2 (2230) para módulo WiFi e mais I (um) slot padrâo M2 (2280) para
disco rígido SSD;

O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador.

Unidade SSD:

Disco útido (SSD) padrâo SATA ou M.2 com capacidade de armazenamento de no minimo 240 GB ou supcrror;

Velocidade de leitura sequencial de, no mínimo, 500 MB/s e de escrita sequencial de, no mínimo, 400 MB/s. Deve
possuir a tecnologia S.M.A.R.T (SelÊMonitoring, Analysis and Reponing Technology).

Phcâ de rede cabeâdâ:

Em conformidade com o padrão 802.3;

Supone aos protocolos WOL e PXE;

Operar a l0/100/1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; Capacidade de operar no

modo full-duplex;

Deve suportar IPv4 e IPv6; Conector RJ-45 Êmea.

Placa de rede wireless:

Em conformidade com o padrão 802.1 I aclb/g/n;

Dual band com supone às frequências de 2,4 GHz e 5 GHz; Antena(s) com ganho de 2dBi (+/- l0%).

O MiniPC deverá poszuir conectividade bluetooth 4.2 ou superior integrado.

Controladora de vídeo:

Côntroladora de video integrada ao processador com capacidade minima de 2CB de memória, ou superior,

companilhada dinamicamentei

Suporte à resoluÇão mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz;

Possuir no minimo 02 (dois) conectores de vídeo digitais no padrâo HDMI, Display port, Mini Display port ou

DVI;

SupoÍte a DLectX t2 e ÔpeoCL 4.5:

As saídas de video do MiniPC deverão ser totalrnente cornpatíveis com as entradas de vídeo dos monitores.

Controladora de Áudio:

Controladora de Áudio High Definition Integrada à placa mâe;

Saída de áudio e entrada para microfone sendo aceita interface tipo combol

Gabinete:

Deve ser consrruido no padrão Smalt Form Factor (SFF ou SFX) O gabinete deve possuir volume núximo de 1,5

litrosl

Deve possuir alto-falante integrado, com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema operacional e

alarmes gerados por problemas de inicialização. Não serão aceitas adaptações;

PAL

PÁGÍNA

N
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Possuir, pelo menos, 0l (uma) baia interna, de 2,5 polegadas;

Fonte de alimentação extema ao gabinete, devendo ser
ertrada I l0/240 VAC, com potência dimensionada para
eficiência mínima de 87%, comprovada por laudo emitido

do mesmo fabricante do equipamento. cotn tensão de
supoíar a configuraçào m,áxima do equipamenro. corn
por laboratório recoúecido pelo INMETRO;

o cabo de força deverá estar de ac.rdo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136;

O gabinete deve permitir a utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos
e o funcionâmento do coÍnputador;

Poderá ser aceito também MiniPCs que sejam acoplados atrás do monitoÍ, sendo que o KÍT VESA 4everá ser
fornecido e ser 100% coÍlpâtível entre eles (monitores,MinipC)

Deve possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trâva extema especíhca de forma a
impedir a abertura do gabinete.

Deve possuir sislema de refrigeração adequado ao processador e demais componentes intemos ao gabinete, para
garantt a temperatura segura de funcionamento e vida útil dos componentes;

Monitores:

Cada MiniPC contará com 0l (um) monitores com as seguintes carâcteristicas mínimas: Tela t00% plana do tipo
LED;

Tarnanho mínimo de 21"; Proporção l6:9;

Brilho de 250 cd,im2;

Relação de contraste estático de I .000: l; 16,2 Millrões de coresl

Resolução mínima de 1920x1080 pixels;

Conectores de Entrada: no minimo 02 (duas) entrâdas disponiveis, sendo que as duas entradas sejam no padrão
HDMI, Display Pon, Mini Display Port ou DVI;

As entradâs de vídeo dos nronitores deverâo ser totalÍnente compativeis com as saidas de vídeo do MiniPC;
Controle digital de brilho, contÍaste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal;

Regulagem de inclinação e altura; Função pivot;

PossuiÍ um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptâções;

Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos; Fonte

de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/- l0%), 5(ló0H2, com ajuste

automático;

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fomecidos, com

comprimento de l,5m (um metro e cinquenta c€ntínetros);

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136;

Deve ser fomecido cabo de conexâo à rede elétrica com plugue conforÍne o padrão NBR- 14136;

Garantia M0NITOR l2 meses.

Mouse:

Cor preta;

Óptico, com botões esquerdo, direito e central prôprio para rolagem; Formato ergonômico e conformação

ambidestra;
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Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior; conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2

Deve ser fomecido mouse-pad; Cornpatibilidade: Windows t0 Pro 64bits; Garantia mínima do kit: l2 meses.

Teclado:

Padrão ABNT-2 e conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2;

Teclados: Padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Com regulagem de altura e inclinação
do teclado;

Design resistenle a derramamentos acidcntais; Compatibilidade: Windows l0 Pro ó4bits;

Gamntia mínima TECLADO do kit: 12 meses.

Sisterna Operacional:

Acompaúar licença de sistema operacional Microsoft Windows l0 Pro 64bits, em português do Brasil (PT- BR);

O sisteÍna operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários

para seu funcionamento;

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos,

para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download.

GârânÍir:

Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (rinta e seis) meses, com atendimento no

local (on-site);

O Fabricante ou a Contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de

garantia, comprometêndo-s€ a ÍEnter registros dos mesrnos constando a descrição do problema, com atendimento

disponivel de segunda a sexta-feira das 08:00 as l8:00h;

O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abeíura dos chamados; durante o

prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a paÍte ou peça defeituosa, salvo quando o detêito

for provocado por uso inadequado dos equipamentos;

Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão realizados onde se encontram (on-site), e concluidos

ern, no máximo, até 03 (três) dias úteis da abenura do chamado;

O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 à l8:00h;

Esta modalidade de cobertura de garantiâ deveÍá, obrigatoriamente, entrar em vigor a paÍtir da data de atesto da

respectiva nota fiscal dos equipamentos fomecidos.

Descrição do Objeto:

Desempenho

Possuir desempenho mínimo de pontuação I t500 no site http://www coubenchmark neícou-list oho'

ou superlor;

Placâ principâl:

Vâlor TotalQtde Vâlor U nitárioUnidDiscriminaçãoItem
4tt.000.0005UndWork Station02

Item:02 Ohjctor Work Stâtior Quânlidade: 05
unidades

9.600.00
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A placa mãe de ve conter os seguintes dispositivos e recursos. nas quantidades mínimas indicadas ou su
todos integrados, soldados na placa principal como parte do projeto de arquitetura do fabr icante, nào se
permitida a instalação de placas ou acessórios de expansão para qualquer um dos recursos exigidos:

4 (quatro) portas usB 3.0, conectadas diretamente nâ placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores pcl;

I (um) slot PCIi

I (um) slot PCI Express xl Gen 2;

I (um) slot PCI Express x4 Gen 2;

2 (dois) slots PCI Express x l6 Gcn 3;

0l (urna) controladora de discos SATA 3 ou superior de 6Gbp/s com suporte a RAID 0. I e 5, comparível com os
demais perifericos especificados para o equipamenro:

Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive), SAS e SATA

Módulo TPM Ctrusted Platform Module) versão 1.2 ou superior, ou dispositivo equivalente, acompanhado de
drivers e software para implementação e gerenciamento. O Chip deverá ser soldado à placa, não sendo permitido
dispositivo adicional removíyel ou solução baseada unicamente em software.

Processador:

Processador com, no mínimo:

Mínimo de 6 (seis) núcleos fisicos;

l2MB (doze megabytes) de cache;

Velocidade de clock de no minimo 3 CHz;

Arquitetua de 64 bits, com extensões de virtualização e instruçôes SSE3;

lntegrante da geração mâis recente produzida pelo fabricante;

Sistema Básico de Enrada e Saída - BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando memôria úo volátil e reprogramável;

Suport€ a:

Gerenciamento no pa&ão DASH 1.0 ou iAMT 9.0 ou superiores;

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e SMBIOS (System Management BIOS);

Tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and

Reporting Technology) habilitada;

Possuir senhas de Setup e Power On;

Permitú a inserção de ódigo de identificação do e4uipamento na própria BIOS (númeÍo do patrimônio e número

de série). Serão aceitas BIOS com reprogramaçâo via soflware desde que estes estejam devidamente licenciados

para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o

equipamento e também disponibilizados para download no sitio do fabricante;

Memórie Principal (RAM):

Deve ter instalados, no minimo, l6 GB (trinta e dois) gigabyes de memória RAM em Quad Channcl ou Dual

Channe! tipo DDR4 SDRAM a 2400 MHz (dois rnil e quarocentos mega-hertz) ou superior, sempre compativcl

com o restante do sistema, ser compatível com ECC (Error Correcting Code)

Expansível no mínimo 64 GB (sessenta e quatro) gigabytes;
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Teclado:

Padrão ABNT-2 e conector tipo USB, sem o usô de adaptador PS2;

Teclados: Padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),

Com regulagem de altura e inclinação do teclado;

Garantia de 12 meses;

Fonte de Alimêntação:

Fonte de alimentaçâo parâ corrente alremadâ com rensões de entrada de 100 a 240 VAC (+^t0%), 50- 60H2, com
ajuste autonuitico, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuraçâo máxima âdmitida pelo
equipamento (placa principal interfaces, discos, memôrias e demais perifericos) e que implemente PFC (Power
Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+);

O modelo de fonte fomecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Silver ou superior.
Poderão ser fomecidos atestados ou ceíidões que comprovern que o equipamento é aderente ao padrão de
eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO;

Deve ser aderente à PoÍtâria 170/2012 do INMETRO e possui baixo nível de ruído conforme ISO 9296 ou
equivalente;

Gâbinete:

Conectores para saída de som e microfone na pane traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e

microfone na parte frontal do gabinete;

Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela B[OS, adequado ao pÍocessadoÍ, fonte e demais

componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as ori€ntações do fabricante do

microprocessado r;

Deve permitir a abeíura do equipamento e a troca de componentes intemos (disco rígido, unidade de rnidia óptica.

memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), úo sendo aceitas quaisquer

adaptações sobre o gabinete original;

Não seÍão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o

gabinete;

Acabamento interoo composto de superficies não coíantes;

O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo alça ou parafuso. para inserçào

da trava de segurança, do tipo kensingtoq sem adaptações;

Deve ser fornecido alto falante intemo ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O m€smo

deverá estar con€ctado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadoÍes;

Não serão aceitas caixas de som extemas ou adaptações intemas;

Possuir, no mínimo:

0l (uma) baia extema de 5,75";

02 (duas) baias internas de 3,5"i

SupoÍe para instalação de 2 (dois) discos rígidos.

No mínimo 02 (duas) portas USB 3.0 in§talados na parte frontal do gabinete;

Monitor:

Entregar l(urna) unidade rJe monitores por workstation:
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TÍatamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brithante ou polida) ou ad€sivos antireflexivos;

Fonte de Alimentâção:

Corrente alternada com tensôes de entrada de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50- 60H2, com ajuste automático;

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser l'omecidos, côm
comprimento de l,5m (um metro e cinquenta centimetros);

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136;

Deve ser fomecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR-l4l36l

1.16. Garantia de l2 meses;

Sistema Operacional:

Sistema operacional Microsoft Windows l0 Pro, ou superior,64 bits, em ponuguês e em sua versâo mais atual e

devidamente licenciado;

Compatibilidade:

O equipamento ofeÍtado deve constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da cornpatibilidade será

efetuada pela apresentação do documcnto Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o

modelo no sistema operacionalofertado, em hrl l) //wi ual.microsoft.co

Todos os dispositivos de hardware, alem de seus drivers deverão ser compatíveis com o sistema operacional

Windows l0 Pro;

Outros Requisitos

Todos os equipamentos ofenados (gabinete, teclado e mouse) devem possuir gradações neutras das cores pÍeta ou

cinza, e manter o mesmo padrão de cor predominante do gabinetei

O equipamento deve possuir garantia dc 36 (trinta e seis) meses com atendimento teleÍônico disponivel 24 (vittte

e quatro) hôras por dia, 7 (sete) dias por semana;

Devc ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os componentes do equipalnÇnto, como

placa principal. processador, memória, interface de rede, Íônte de alimentação, disco rigido, unidade leitora de

míriia óptica, mouse. tcclado c video, incluindo especificaçào de marca, modelo, e outros clemcntos quc de forma

m/hcl/rlefarrlt asn\

Com tela 100% plana do tipo LED;

Tarnaúo mínimo de 23":

Proporçâo ló:9;

Brilho de 250 cd/m2;

Relação de mntraste estático de 1.000: t;

t6,2 Milhões de cores;

Resolução mínima de 1920x1080 pixels;

Conectores de Entrada: No mínimo I (uma) entrada HDMI

Controle digital de brilho, contraste, posicionamento venical e posicionamento horizontal;

Regulagem de inclinação e altura;

Funçâo pivot;

Possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações;
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inequivoca identiÍiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de
cenificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes;

Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Intemet, em que constem o respecrivo
endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do propôncntci

Todos os equipamentos a serem entregues deverào ser idênticos, ou seja, todos os mmponentes externos e intcrnos
de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação;

Caso o cornponente não rnais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e

caracteristicas idênticas ou superiores, mediante nova homologação;

Todos os câbos e conectoÍes necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos. com
comprimento de l,5m (um metro e cinquenta centímetros);

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrào NBR-14136;

Deve ser fomecido adaptador de fonte elétrica no padrâo novo (fêmea - NBR 14136) para o padrão antigo (macho
- 2P+T);

As unidades do equipamento deverâo ser entÍegues devidamente acon<.licionadas cm embalagens individuais
adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o
transPone e a afÍnízenagem.

Descrição do Objeto:

Processador:

Atinge índice de, no mínimo, 9400 (nove mil e quatrocentos) pontos para o desempenho, tendo como referência a

base dc dados Passmark CPU Mark disponivcl no sitc htto:i,'$ w'w.coubcnclr k.rret/cnu list.olro

Deverá possuir, no minimo 4 núcleos e 4 threads; deverá possuir, no mínimo,6 MB de memôria cache.

Memória Principal (RÂM):

Memória RAM, com as seguintes características: Tipo DDR4 com supoÍe ao barraÍnento de, no mínimo, 2400

MHz;

Possuir no mínimo 8 (oito) GB de memória RAM, operando no mínimo a 2400 MHz; O equipamento deve possui

2 (dois) slots SODIMM e suportar expansão minima de 32G8. Circuitos lntegrados (CHIPSET) e Ptaca Mãe, com

as seguintes características:

Placa mãe da mesma marca do fabricante do squipamento e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado.

Não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado;

O chipset deve ser da mesma marca/fabricante do pÍocessador do equipamento;

chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia acompanhado de sollware para criptografia de

dados, pastas ou arquivos especificos utilizando chip TPM com Serenciamento centralizado e remoto.

BIOS e Segumnça:

o equipamento deverá possuir BIOS do mesmo Fabricante do equipamento ou em regime de oEM com direiros

de ioiyrigtrt de liwe edição, gaÍantindo assim adaptabilidade do c.njunto adquirido, comprovado atÍavés de

Valor Un itá rio Valor TotalItem Discriminação Unid Qtd e

03 Noteboôk Und 7.200.00 s0..r00,00
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atestado específico para este Termo de Referência, fomecido pelo Fabricante da BIO
equipamento. Não serão aceitas customizações ou apenas cessáo de direitos limitados;

S, declarando o mode

A BIOS deve possuir modo gráfico interativo por mouse/touchpad e teclado;

BIoS em Flash RoM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamcnto; possibilita quc a scnha de
acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUp;

Placa de rede:

Integrada padrão Gigabit Ethemer;

Deve operaÍ automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps Suporta recursos de WoL
(Wake-on-LAN) e PXE;

Conector RJ-45 com lrd de atividade.

Interface de rede sem fio, com as seguintes caracteristiÇas:

Placa de rede Wireless, compatível com os padrôes IEEE 802.1I blglnlac; Openr nas bandas de frequências
2.4GHz e SGHz:,

Deve possuir Bluetooth

Controladora de Vídeo:

Controladora de vídeo integrada ao processador com capacidade mínima de IGB de menrória compartilhada
dinâmicamente;

Controladora de vídeo padrão integrada compatível com DirectX l2 e OpenGL 4.4.

Unidade de Armazenâmento, com as seguintes características:

controladora de disco integrada à placa mâe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s;

Unidade de disco de estado sólido instâlada SSD:

Capacidade de no mínimo 320 GB com leitura sequencial de, no mínimo,450MB/s e escrita sequencial de, no
minimo, 250M8/s MTBF (tempo médio entre falhas) de no mínimo 1.000.000 de horas.

Gâbinete:

Gabinete com tcla de LCD HD padrão WLED minimo de l4 polegadas, ou superior, com resoluçào dc, no mínimo
1366x768;

Possuir slot específico para instâlação de cabo com trava de fixação antifurto;

Teclado embutido ao gabinete, no padrâo ABNT-2, em Português (PT-BR), com teclado numerico, Qwerty;

Touch Pad com 02 (dois) botões;

Possuir Webcam com resoluçào HD (ou supelioÍ) iniegrada e microfone integÍado;

Adaptador de Energia e Baterla:

Àdaptador de energia da mesma marca do fabricante do equipamento, com tensão de entrada de 100-240 VCA,
com seleçào automática de tensão e potência de Watts compatíveis;

O equipamento deve acompanhar bateria integrada do tipo Li-lon ou LiPO, de no minimo 42 WHr e autonomia
minima de 3 horas em uso;

Deverá possuir tecnologia de recarga rápida. O tempo máximo de recarga não deve exceder 2 (duas) horas.

Portas de Comunicâção:
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Armazenamentô:

O equipamento deve ser entregue comj no mínimo, 2 discos, sendo

0l (Um) disco de tecnologia SATA de 7.200 RPM ou SAS de 3,5 polegadas de 15.000 rpm, com capacidade
minima de I TB (um terabyte);

01 (Uma) unidade de drive de estado sólido (SSD) instalada, intema, de no mínimo 240 GB, com interface tipo
PCIe 3.0 ou SATA-3 (ou superior), com velocidade nominal de transferência de 06 (seis) Gbp/s;

D€ve ser entregue ainda com 0l (uma) unidade de leitor-gravador/DVD

Deve ter leitor de caÍão de mídia SD.

Controhdora d€ vídeo:

Placa Gnáfica OffiBoard, homologada pelo fabricante, comprovada por meio de declaração do fabricante;

Ter capacidade minima de 4 GB (quatro gigabytes) de memória GDDR5 ou superior. dedicada . e possuir':

lnterface de no mínimo 256 (duzentos e cinquenta c seis) bit;

Interface controladora de video compatível com WXGA padrâo PCI Express [6X ou superior, com capacidade
para controlar 02 (dois) monitores simultaneamente:

Com no minimo:

02 (duas) interface HDMIi

Deve possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX I I ou superior;

Se as podas digitais forem do tipo Displayport, os adaptadores para os rnonitores deverão ser entregues com o
equipamento;

Interfaces:

Controladora de Rede integrada à placa mãe, com velocidade de l0/ 100/ lO00Mbits/s, padrões Ethernct, Fâst-

Ethernet e GigabÍ Ethemet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com

conector padrão RJ-45 e função wake- onJan em funcionamento e supoÍe a múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x);

Controladora de som com conectores de saida e microfone na parte traseira do gabinete e com supoÍe para

conexões de saída e microfone na parte fÍontal do gabinete;

No mínimo 04 (quatro) interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo mçnos 2 (duas) interfaces USB

3.0 e 01 (uma) instalada na parte frontal do gabinete, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS

do sistema;

Não serão aceitas a utilizâção de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI;

Mous€:

Óptico, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem;

Formato ergonômico e conÍbrmação ambidestra;

Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior;

Conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2;

Deve ser fornecido mouse-pad;

Garantà de 12 meses;
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As seguintes interfaces devem estar integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos simbolos

Possuir no mínimo 01 (uma) portas USB 3.0, e 2 (duas) porta USB 2.0.

Possuir 0l (umâ) portas digital HDMI;

Possuir interface combo de áudio com entrada para microfone ou saída estéreo amptificada para fones de ouvido
ou alto-falantes extemos;

Possuir 0l (uma) porta RJ-45 de rede elh€met com Led de atividade; Possuir leitor de SD Memory Carrl Reader
integrado ao equipamento; Controladora de Áudio, com as seguintes características:

Controladora de áudio de, no mínimo 2 (dois) canais padrào HDA (High Definition Audio); Conversor estérco de,
no mínimo l6 bits (analôgico para digital e digital para analógico). Sistema Operacional, Drivers e

Compatibilidade, com as seguintes características:

Sistema Operacional:

O equipamento deverá acompaúar licença OEM do Sistema operacional Microsoft Windows t0 Pro 64bits, ou
superior, em português do Brasil (PT-BR);

O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores intemos necessiirio
para seu funcionamento;

Mâleta:

Descrição do Objeto:

Processador:

Àtinge indice de, no mínimo, 9400 (nove mil e quatrocentos) pontos para o desempenho, tendo como referêncta a

base de dados Passmark CPU Mark disponível no site httn ://www.coubenchmark. net/c llul ist.nlro.

O modelo de processador ofertado deve possui tecnologia de fabricação de no máximo 14 nanômetros e deverá

ser da última geraçào disponibilizada pelo fabricante do equipamento;

Deverá possuir, no minimo 4 núcleos e 4 threads; deverá possuir, no mínimo, 8 MB de memória cache.

Memória Principal (R-LM):

Memória RAM, com as seguintes características: Tipo DDR4 com suporte ao barramento de, no minimo, 2400

MH4,

Possuir no mínimo l6 (dezesseis) GB de memória RAM, operando no mínimo a 2400 MHz; O equipameÍrto deve

possuir 2 (dois) slots SODIMM e suportar expansão minima de 32G8. Ctcuitos Integrados (CHIPSET) e Placa

Mãe, com as seguintes características:

Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o modelo ofenado.

Não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado;

O chipset deve ser da mesma marca./fabricante do processador do equipamento;

Item Unid Qtde Valor Un itá rio Valor Total

04 17.600,00Notebook Unid o2 8.800,00

Maleta para transporte em nylon. lona ou couro sintético com tamânlro suficiente pala acondicionanrento do

notebook de forma com proteçào alÍnofadada, ofcrtâdo e com compartimento extra para outros objetos.

Item: 04 objeto: Notetlook Quantidade:02
unidades

Discriminação
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Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptograÍia acompanhado de software para criprogra
dados, pastas ou arquivos específicos utilizando chip TPM com gerenciamento centralizado e remoto.

BIOS c Segurança:

O equipamento deverá possuir BIOS do mesmo Fabricante do equipamento ou em regime de OEM com direitos
de Copyright de liwe edição, gaÍantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovado através de
at€stado específico para este Termo de Referência, fomecido pelo Fabricante da BIOS, declarando o modelo do
equipamento. Não serão aceitas customizações ou apenas cessào de direitos limitados;

BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; Possibilita que a senha de
acesso ao BIOS seja âtivada e desativada via SETUP;

Permite inserir Íegistro de controle patrimonial, de pelo menos l0 (dez) caracteÍes em menória nào volátil:

O fabricante da BIOS deverá comprovar ser membro da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI -
http://ww\ .uefi.ore/members). na categoria Promoters, desta forma atestando que os seus equipamentos estão em

conformidade com a €specificação UEFI 2.x ou supcrior;

Deverá mostrar as configuraçôes de hardware e o número de série de identificação do equipamento;

Sistema de diagnóstico em modo de interface gráfico, executado a partir da inicialização do equipamento e

independente de sistema operacional capaz de verificar o status do hardware e teste de stÍess de, no minimo,
processador, menúria, disco rigido e sistema de ventilação;

A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento

durante o periodo de vigência da garantia;

A BIOS deverá possuir ferramenta capaz de apagar dados gravados no disco rígido de forma definitiva e

irrecuperável segundo algum padrão internacionalmente recoúecido.

lnterface de Rede Local, com as seguintes características:

Placa de rede:

lntegrada padrão Gigabit Ethemet;

Deve operaÍ autornaticamente nas velocidades de comunicação de l0/100/t000 Mbps SupoÍa recursos de WoL

(Wake-on-LAN) e PXE;

Conector RJ-45 com Led de atividade.

lnterface de rede sem Íio, com as seguintes câracteristicas:

Placa de rede Wireless, compativel com os padrôes IEEE 802.1I blglnlac; Operar nas bandas de frequências

2.4GHz e SGHz'

Deve possuir Bluetooth versão 4.1 ou superior

ControlÀdora de Vídeo:

cootroladora de vídeo integrada ao processador com capacidade minima de 4GB de memória compartilhada

dinamicâmente;

Controladora de vídeo padrão integrada compatível com DirectX l2 e OpenGL 4'4'

Unidade de Armazenamento, com as seguintes caracterislicas:

Controladora de disco integÍada à placâ mãe, padrão SATA-3, com taxa transÊrência de 6 0 Gb/s;

Unidade de disco de estado sólido instalada SSD:

"-l-@_=
N
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Capacidade de no mínimo 480 GB corn leitura sequencial de. no mín
minimo, 250M8/s MTBF (tempo médio entre falhas) de no mínimo l.

ismo.450MB/s e escrita sequencial de. nó
000.000 de horas.

Gâbinetc:

Gabinete com tela de LCD HD padrâo wLED minimo <le l4 poregadas, ou superior, com resorução de, no mínimo
1366x768;

Possuir slot específico para instalação de cabo com trava de fixação antifuÍo;

Teclado embutido ao gabinete, no padrão ABNT-2, em português (pT_BR), com teclado numérico, ewerty;
Através da combinação de teclas (FN+tecla) ou de tecla (s) dedicada(s) deverá permitir gerenciamento rie energia,
controle de volume, controle de brilho e controle da rede sem fio.

Touch Pad com 02 (dois) botões;

Possuir Webcam com resoluçâo HD (ou superior) integrada e microfone integrado;

Adaptâdor de Energia e Bateriâ:

Adaptador de energia da mesma marca do fabricante do equipamento, com tensão de entrada <te 100-240 VCA,
com seleção auaomática de tensâo e potência de Watts compatíveis;

O equipamento deve acompanhar bateria integrada do tipo Li-Ion ou LiPo, de no minimo 42 WHr e autonomia
mínima de 3 horas em uso;

Deverá possuí tecnologia de recarga nipida. O tempo miiximo de recarga não deve exceder 2 (duas) horas.

Portas de Comunicação:

As seguintes interfaces devem estar integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos simbolos;

Possui no rnínimo 02 (duas) portas USB 3.0, e I (uru) porta USB 2.0.

Possuir 02 (duas) portas de vídeo integradas ao equipamento, sendo no mínimo uma porta digital HDMI;

Possuir interface combo de áudio com entrada para microfone ou saida estéreo amplificada para fones de ouvido
ou alto-falantes extemos;

PossuÍ 0l (uma) porta zu-45 de rede ethernet com Led de atividarle; Possuir leitor de SD Memory Card Reader
integrado ao equipamento; Controladora de Áudio, com as seguintes características:

Controladora de áudio de, no mínimo 2 (dois) canais padrão HDA (High Definition Audio); Conversor estéreo de,
no mínimo 16 bits (analógico para digital e digital para analógico). Sistemâ Operacional, Drivers e

Compatibilidade, com as seguintes características:

Sistema Operacional:

O equipamento deverá acompanhar licença OEM do Sisterna operacional Microsoft Windows 10 Pro 64bits, ou
superior, em ponuguês do Brasil (PT-BR);

O sistema operacional deve estaÍ pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores intemos necessário

para seu funcionamento;

O fabricante deve tlisponibilüar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os drivers de dispositivos,

BIOS e Firmwares para o notebook ofertado na versão mais atual para download;

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download do sistema operacional original de fábrica;

Deve ser comprovado que o notebook está preparado pam suportar o Windows l0 Pro (64 bits), atruvés do

respectivo logo obtido no Windows Logo'd Products List para Microsoft. A comprovação da compatibilidade será

'3 r,,r"
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efetuada pela apresentaçào do documento Hardware compatibility Test Repoí emitido especificamente
modelo no sistema ofertado, em https://sysdev.microsoft .com,/en-us/hardware/lpl/

Maleta:

Descrição do Objeto:

Tipo: Impressora laser multifuncional monocromática;

Conectividade: Ethçmet, USB 2.0

Cârâcteristicâs:

Função copiadora duplex integrada (Frente e verso)

Função Scanner

Ciclo de trabalho mensal máximo: 15.000 páginas

Volume de impressão mensal recomendado: 2.000 páginas

Resolução óptica: t200x1200 dpi

Capaz de imprimir 36 PPM

Tamanho do papel: A4

Capacidade do alimentador automiitico de documentos: 50 páginas

Capacidade de saída de papel: 100 páginas

Capacidade de entrada de papel padrão: 250 páginas

Capacidade de impressão Açnte e verso

Tensâo: l27V

Modelo de referência: Brother DCP-87535DW

Tecnologiâ: Contact Imagc Scnsor (ClS)

Fonte de Luz: LED

Modo de alimentação de documentos: ADF

IPÁ1 Dg

PÁGI

para

F

Maleta para transporte em nylon, lona ou couro sintético com tamanho suficiente para acondicionamento do
notebook de forma com proteção armofadada, ofertado e com compartimento extra para outros objetos.

Item Díscriminação Qtde Valor U nitário Va lor Total
05 lm pressora Unid 0l 2.900,00 20.300,00

Valor TotalItem Discriminação Unid Qtde Valor U nitário
28.800,0006 Scan ner Unid 06

Item: 05 Objeto: Impressora Quantidade: 07
unidades

Unid

Item:06 Obieto: Scânner Quântidade:06
urlidades

4.800,00



l$J
Il

Resoluçiio óptica (dpi): 600 x 600dpi

Escala de cinza: 16 bits de entrada, S bits de saida

Modo de cor: 48 bits de entrada, 24 bits dê saída

Trmanho da memória: 64MB SDRAM

Dimensão (LDA): Máxima: 316 x ó80 x 239 mm Mínima: 316 x l9l x 168 mm

Interface: USB 2.0 (compatível corn USB l.l e 3.0)

Volume diário recomendado: 6.000 fothas

Supone 0S: Win l0/Win7/Win8/Linux

Software Incluido: AVScan, Button Manager, PaperPort SE l4

Crracterísticas:

Detecção ultrassônicâ de papel Sim

Modo de papel longa Até 3 metros

Digitalização de CaÍtão Sim

Tanuúo da digitalização

ADF Minimo 50 x 50 mm

ADF Máximo 242 x 356 mm

Capacidade do ADF 100 folhas de 75glm,

Espessura e Peso do Papel27 g - 413 glm2

Detecçâo de OCR

Formrtos: PDF, JPEG, PNC, DOCX, XLS, CSV

Velocidade: 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frente e verso, com resolução de 200dpi / 300dpi,
seja em Colorido, Tons de cinza ou P&8.

Modelo de referêncir: Avision AD230U

C&scterístlcrs:

Interhce: SATA III;

Forma: 2,5";

Tecnologà de armazenamento: SSD;

Capacidade: 480 GB;

Leitura sequencial: No mínimo, 450M8/s e escrita sequeocial de, no mínimo, 250M8/s MTBF (tempo médio

entre falhas) de no mínimo 1.000.000 de horas.

'ú No

P

?ÀL

F

§

Item Qtde Valor U n itá rio Valor TotalDiscrim inação Unid

16.800,0001 5SD Unid 20 840,00

PODER LEGISLATTVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

CNPJ n" I 0.2t9.202t 0001 -Bz
Divisào de Licitações e Contratos
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Item:07 Objcto: S§D Quântidade:20
unidades
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Crracterísticâs:

Portas: 24 RJ45 negociação automiática de velocidade;

Taxa de trarsferência: 2000 Mbps em modo full duplex;

Controle de Fluxo: IEEE 802.3 fomece transferência de dados confiável;

Alimentação: l27V;

Funçâo: QoS

Modelo de referência: Intelbras SG 2400 QR.

Crrâcterísticas:

Banda: Dual band 2.4GHz e 5CHz;

Tensão: Bivolt;

Velocidade: Aré 1200 Mbps;

Antenas:4;

Padrão: 802.1 I ac

Interface:4 portas LAN e I WAN;

Morlelo de referência: TP-Link ARCHER C50 DUAL BAND AC 1200;

Garantia de Íiíbrica: 5 anos.

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitá rio Valor Total

08 Switch Fast

Ethernet 24

Portas

Unid 05 1.490,00 7.950,00

Valor Tota IQtde Valor UnitárioDiscriminação UnidItem

s40,00 s.400,00Unid 1009 Roteador Wi-Fi

Valor TotalValor U nitárioQtdeUnidItem
14.900,001.490,0010UnidMonitor de

Vídeo
10

Item:08 Objeto: Switch Fast
Ethernet 24 Portâs

Quântidâde:05
unidades

Item: 09 Objcto: Rote odor Wi-tr'i Quantidade: l0

Itcm: l0
Objeto: Monitor de
Vídeo

Quantidade: l0
unidades

Discriminação
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Características:

Tamaúo: 21";

Qualidade: Full HD;

Entrada HDMI;

Frequência: 60 Hz no mÍnimo;

Tensão: 127V, tomada padrão NBRI4l36

Caracteristicas:

Tecnologia; LED;

Tamanho: 19" a21";

Função Pivot: vertical (de 0" a 90");

Entrada HDMI;

Qualidade: Full HD;

EntÍâdas: HDMI e VGA, no mínimo 60H2,;

Tensão:127V.

Câracterísticas:

Tanranho: 2,5 metros;

Tipo: Par trançado UTP Catse;

Padrão: T5684;

Conexão: RJ 45.

Item Discriminação Unld Qtde Valor U nitá rio Valor Total
11 Monitor de

Vídeo Pivot
Unid 05 1.490,00 7 .450,OO

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitá rio Valor Total

72 Patch Cord Unid 60 10,90 654,00

Valor TotalQtdêItem Discriminação Unid

720,O003 240,00,l , Luminá ria Unid

Item:11 Objeto: Monitor de
Video Pivot

Quantidãde: 05
unidades

Item: 12 Objeto; Pâtch Cord Quantidade: ó0
nnidâílês

Item: l3 ObjÊto: Luminária Quantidade:03
unidades

Valor Unitário
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Crrâcterísticâs:

Sistema: Dinâmico

Design: Closed-back

Resposta de Frequência (Hz): l2 a 2E.000

Rendimento (dB sPL/v): 125

Impedância Nominal: 32 Ohms

Cabo: 1,5 Metros

Plug Conector: 3,5 mm Estéreo (p2)

Modelo de referência: AKG 414.

Câracterísticas:

Frequência nominal CPU 1,4 GHz;

CPU contagem de núcleos 2;

Tamanho de RAM I GB:

Discriminação Unid Qtde Vâlôr u nitário Valor TotalItem

280,00 840,0074 HeadPhone Unid 03

Valor TotalQtdeUnidDiscrim inaçãoItem
1.690,0001UnidRouter Board15

Crrrcterístlcâs:

Soquete: E-27.

Material: Metal.

Potência: 60 Watts.

Voltagem: Bivolt. Suporta lâmpadas I l0v e 220v.

Com haste âíiculável.

Frequência: 50H2.

Tipos de suporte: Base e garra.

Material: Metal e ABS.

Tomada: NBRI4l36

Peso aproximado: l.4kg

Item: 14 Objeto: HeadPhoue Quantidade: 03
unidades

Item: l5 Objetor Router Board Quantidâde:01

Valor Unitário

1.690,00
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l0/100/1000 portas Ethemet l0i

Número de prtas USB l;

Poder Jack l;

Poe para fora Sim;

Tensão de entrada suponaü l0 V - V 30Poc em Sim;

Moúor de tensão Sirn;

Monitor de temperatura PCB Sim;

Dimensões 443x92x44mm;

Sistema operacional RouterOS;

Faixa de temperatura operacional -30 + 70 C;

Nível de licença 5;

cPU rPQ-80ó4-G5 r 9FCBGA-TR-0l -0;

O consumo máximo de energia l0W;

Portas SFP !;

Tipo de slot USB Tipo 3.0 USB A;

Porta serial RJ45;

Tipo de armazenamento NAND;

Tamaúo de armazenamento 128 MB.

Modelo de reêrência: Routerboard Rb 301 I Mikrotik Rm L5.

CarÀcteístlcâs:

Aplicação: para HD, SSD, placa mãe;

Conector entrada: SATA;

Conector saída: SATA.

Qtde Valor TotalItem 0iscriminação Unid

11,00 220,00Cabo de dados
SATA

Unid 2016

Valor TotalVâlor Unitá rioQtdeDiscrim inação UnidItem
7.560,001.890,0004S manphoncL7

Iaem: l6 Objeto: Cabo de dados
sÀT.{,

Quantidade:20
unidâdes

Valor U nitário

Item: '17 Obj€to: Smârtphore
Quantidâde: 04

unidades

Unid
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Crrâcterlsticâs:

Armazenamento lntemo: 64 GB iDstalada;

Memória RAM: 4 GB instalada;

Câmera: Traseira e frontal;

Tela: Touchscreen de 6" §o mínimo);

Ternologia sem fio: Celular, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, CPS;

Sistema Operacional: Android.

Crracterísticss:

Potência: 1200 VA : 600watts

Forma de onda: Senoidal por aproximação - retangulâr PWM

Topologia: Nobreak (UPS) interâtivo com regulaçào onJine

Tensão entrada: Bivolt automiit ico I I 5 / I 2'l 1220V -
Tensão saida: ll5V.-

Possui Estabilizador Intemo: Sim

Formato do Nobreak: Torre

Número de tomadas: 6 tomadas (Padrão NBRl4l36)

Cârâcterísticas:

Aplicação: Limpar contatos eletrônico;

Tipo: Spray;

Quantidade: 300 ml.

PALDlt

PÁGI

N
F

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitá rio Valor Total

18 Nobreak Unid 1.100,00 55.000,00

Unid Qtd e Valor Unitário Valor TotalItem Discriminação

190,00Unid 05 38,0019

Valor TotalValor Unitá rioUnidItem Discriminâção
130,0065,00Unid 0220 Alicate de

Cripagem

Item: 18 Objeto: Nobreak Quântidrd€: 50
unidades

50

It€m: l9 Objcto: Linrpa Contâto
Eletrônico

Quantidade: 05
unidades

Limpa Contato
Eletrônico

ltem:20
Objeto: .{licâtc de

Crimpâgem
Quantidade: 02

unidsdês

Qtd ê
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Caracteístlces:

Tipo: Rj45;

Lâmina de corte e decapagem;

Compativel com os padrões de montagem T5ó84 e T5688;

Corpo em aço carbono.

Caracteísticas:

Alicate de Inserção Impacto Punch Down;

Aplicaçâo: Rj45 Fêmea wt-40 A109.

Carecteústicas:

Conector Fêmea Keystone Rj45 Cat5e

Características:

Localizador de Cabos;

Zumbidor;

Testador de Cabo de Rede;

Interface flexível e versátil;

Controle de volume ajustável;

Verifi cação automática eficiente;

Teste de continuidade;

Função de mapeamsnto cabo LAN. para diagnosticar condiçâo de cabo LAN, idcntificando o ponto de conexào

com falha ou quebra;

Modo de economia de energia em espera;

Função line-Tracking (nípido e confiável);

's
F

§

PA D?L

E
'3 r"

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitá rio Valor Total

2L Pu nch Down Unid 02 85,00 170,00

Valor Unitá rio Valor TotalDiscriminação Unid QtdeItem

12,00 360,00Keystone Unid 3022

Valor TotalQtdeDiscriminação UnidItem
160,0002 80,00Unid23 Teste de Cabo

Itcm: 2l Objeto: Puoch Down Quantidâde:02
unidades

llem: 22 objcto: Keystonc Quantidade:30
unidedes

Item: 23 Objetor Teste de Cabo QusntÍdâde: 02
unidades

Valor U n itário
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Acompaúa fone de ouvido:

Led indicador;

LED indicador e fone de ouvido permitem ao técnico tÍabalhar em local com baixa luminosidade ou ruidoso;

Alimentaçâo: 2 x Baterias 9V (JÁ INCLUSAS);

Caracteístlcas:

Aplicação: Para desktop - PC;

Frequência: 1600 MlIz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR3 SDRAM.

Crrâcterísticas:

Àplicação: Para Notebook;

Frequência: 1600 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDRS SDRAM.

Carâcterísticas:

Aplicação: Para desktoP - PC;

Frequência: 2.400 M}lz1.

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR4 SDRAM.

F

§
'ó N"

PA'\\\ oé'C L

PÁG

Item Discriminação Unid Qtde Valor U n itá rio Valor Total

24 Mcmória RAM
DDR3 - PC

Unid 10 440,OO 4.400,00

Valor Unitário Valor TotalItem Discrim inação Unid Qtde

2.400,00Unid 06 400,0025 Memória RAM
DDR,] .

Notebook

Valor TotalValor Unitá rioUnid QtdeDiscriminaçãoItem
2.450,00490,0005UnidMemória RÂM

DDR4 - PC
26

Iaem: 24
Objeto: lVlernória RAM

DDR.1 - PC
Quântidadc: l0

unidades

Item:25
Objeto: Msmória R{M
DDR3 - Notebook

Quantidade: 06
unidades

Item:2ó
Objeto: luemóúa RAM
DDR4 . PC

Quantidade:05
ünidadcs
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Caracteristicas:

Aplicação: Para Notebook;

Frequência: 2.400 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR4 SDRAM.

Carrcterlsticas:

Aplicação: Desktop PC;

Memória: 2 GB;

Interface: PCI Express xl6 versão 3.0;

Conectividade: HDMIAr'GA;

Garantia; I ano.

Câracteísticas:

Aplicação: Para monitores de videos Full HD;

Tamanho: Entle l.5m e l,8m:

Conexão: 2 pontas HDM[;

Versão:2.0

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total

27 Memória RAM
DDR4.

Notebook

Unid 03 490,00 r.470,00

Valor TotalUnid Qtde Valor U nitá rioItem Discriminação

s90,00 3.750,00Placa de Vídeo Unid 0528

Valor TotalValor Unitá rioDiscriminação UnidItem
360,0024,00Unid29 Cabo HDMI

Valor TotalValor UnitárioQtdeUnidDiscriminaçãoItem
114.000,00380,00300Toner HP 107 A30

No

Itemr 27
OtljeÍo: l\{cmória RAM
DDR4 - Notebook

Quantidader 03
unidades

Item:28 Objeto: Placâ de Vídeo Quantidade: 05
unidsdes

Item: 29 Objeto: Cabo HDMI Quantidade: 15
unidades

Qtde

Item:30
Objeto: Toner HP 107

A
Quântidade:300
unid ades

Unid
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Cffrct€rístlcas:

Aplicação: Para impressora HP l07A;

Tipo: Monocromática toner;

Referência: l05A:

Rendimento: t 000 páginas;

Marca: HP.

Cârecterísticâs:

Pedrões Wireless: IEEE 802.1Iac, IEEE 802.1lâ, IEEE 802.1ln, IEEE 802.1lg, IEEE 802.1lb;

Frequência: 5GHz, 2.4GHz:

Interfrce: USB 3.0;

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário ValoÍ Total

1 Minidesktop 36 3.850,00 138.600,00

2 Work Station 05 9.600,00 48.000,00

3 Notebook 01 7.200,00 50.400,00

4 Notebook 02 8.800,00 17.600,00

5 lmpressora 01 2900,00 20.300,00

6 Scanner 06 28.800,00

7 SSD 20 840,00 16.800,00

8 Swit.h Fast Ethernet 24 Portas 05 1.490,00 7.450,00

9 Roteador Wi-Fi 10 540,00 5.400,00

10 Monitor de vídeo 10 1.490,00 14.900,00

11 Monitor de vídeo Pivot 05 1.490,00 7.450,00

12 Pat.h cord 60 10,90 654,00

13 Luminária 03 240,00 720,OO

14 HeadPhone 03 280,00 840,00

15 Router Boârd 01 1.690,00 1.690,00

16 cabo de dados SATA 2A 11,00 220,OO

11 sma rtphone 04 1.890,00 7.560,00

18 Nobreak 50 1.100,00 55.000,00

19 Limpa contato eletÍônico 05 38,00 190,00

20 Alicate Crimpagem 02 65,00 130,00

2l Punch Down o2 85,00 170,00

Item Discriminação Valor TotalUnid Qtde

31 Adaptador
Wbeless

Unid 05 210,O0

Item: 3l Olrjcto: Adâptâdor
Wirelcss

Quântidâde: 05
unidâdes

Valor Unitário

54,00

4.800,00
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Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

A NETO DOS âüflli:IiHff,O'
SANTOS:030 sANroS:0307s8s80001

03

75858000 1 03 Dados: 2021.0s.1 0

12:00:40 -03'00'

.w=
N(,

22 Keystonê 30 12,00 :oo,oo -T
Íeste de Cabo 02 80,00 160,00

24 Memória RÂM 0DR3 - PC
10 440,00 4.400,00

25 Memóriâ RAM 0DR3 - Notebook
06 400,00 2.400,00

26 Memória RAM DDR4 - PC
05 490,00 2.450,00

21 Memóriâ RAM 0DR4, Notebook
03 490,00 1.470,00

28 Placa de vídeo 05 590,00 2.9s0,00

29 Cabo HDMI r5 24,00

30 Toner HP 1074 300 380,00 114.000,00

31 Adaptador Wireless 05 54,00 270,OO

TOTAL 551.694.00

PAGINA

360,00
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Descriçâo do Objeto:

Processador:

Deve atingir índice de, no mínimo, 9.900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do

Possuir memória cache de 6 MB ou superior;

Possuir, no mínimo, 04 (quatro) núcleos_ fisicos e verocidade mínima de 2.4 Ghz (sem uso de turbo boost); Nãoserão aceitos processadores descontinuados pelos fabricante. Oo, f.o.J..uaor"r.
Memoria Principal:

Dotada com tecnologia DDR_4,2.400 MHz ou superior; SupoÍe à tecnologia Dual Channel;
No minimo 8 (oito) GBs de memória instalada em um módulo, com tecnologia Dual Channel;
suporte a expansão mínima de r 6 GBs de memória, sendo permitida a troca do(s) móduro(s) de memória.

slte n ll Ir

BIOS:

Placâ Mãe:

Desenvorvida pero me§mo fabricante do equipamento em Frash RoM ou com direito de copyright, devidamentecomprovado, devendo permitir a atualizações por meio de ,ot**"1- 
- '

Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento;

Deverá ser desenvorvida em português ou ingrês, compativel com o padrâo uEFI; possibiritar que a senha deacesso ao BIoS seja ativada e desativada via serue; Permitir senhas à Setup para power on e Administrador.

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
01 Mini Deskto p Und 36

solicito desta Íespeitada empresa, para início de processo de Licitação, que sejam fornecidos os valores

ilifi;llil 
fins de revantamento preriminar de o*ço, o"o ir,rLr eventuar asuisição de equipamentos de

Santa(ém - pA, lq / c, /202t.

llw*b. ,1.<,

tile ne L.l.cere] Cunha
Gera I

A EMPRESA:.
"À,*rt 

.t..fr.**:x*..
RUA .4.\r,..í r*pr ll,ü*r....âe+*f*,. rlr.. :.-Mor**.a* N s. l?q

Diretoria Geral

"08H

Jou Luis de &<na Faueira
uepârtamento 0pera- Ional

Port.233/2021 DAF.DRH

BA I RR O :.... A:yra4+í.1..".1al

Prezado (a) Senhor (a)

De fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado, não sendo aceitas placas utilizadas em liwe comércio:

Item: 0l Objeto: Mini desktop Quantidade: 36
unidâdes
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l:j:ln r: ,.íriil_4 (quarro) ponas USB, sendo peto menos 3 (0€s) padrão USB 3.0 ou s(uma) porta das USB 3.0 deverá ser do Tipo C da ieraçao i;;;i;;,
uperior, s€ndo que I

Não será permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI para disponibirizaçâo das portas usB soricitadas;

Iilxli:i;il"1§#", 
I (um) srot padrão M2 (2230) pa, módulo wiFi e mais I (um) srot p aüão M2 (22E0) para

O chipset deve ser da mesma marca do fabricanle do processador.

Unidade SSD:

Disco sólido (ssD) padrão sATA ou M.2 com capacidade de aÍmazenamento de no mínimo 240 GB ou superior;
velocidade de leitura sequenciar de,_no mínimo, 500 MB/s e de escrita sequenciar de, no mInimo,400 MB/s. Devepossuir a tecnologia S.M.A.R.T (Self_Monitoring, analysis *i n pà.tirg f""hr,ofogy).
Placa de rede cabeada:

Em conformidade com o pa&ão g02.3;

Suporte aos protocolos WOL e pXE;

ffiffi,-TJlL'Í'oo 
Mbps' com reconhecimenro automático da velocidade da rede; capacidade de operar no

Deve suponar lpv4 e lpv6; Conecror RJ-45 Íêmea.

Placa de rede wireless:

Em conformidade com o padrão g02.1 I aclb/g/n;

Dual band com supoúe às frequências d e 2,4 GHz e 5 GHz; Antena(s) com ganh o de 2dBi (+/- loo/o).

O MiniPC deveú possuir conectividade bluetoorh 4.2 ou superior integrado.

Colltrolâdora de vídeo;

controladora de vrdeo integrada ao processador com capacidade mÍnima de 2GB de memória, ou superior,compartilhada dinamicamente;

Suporte à resolução mJnima de 1920 x 1080 @ 60 Hz;

f,or);n 
oo ,nt''',o 02 (dois) conectores de vídeo digitais no padrão HDMI, Dispray port , Mini Display port ou

Suporte a Dkectx I2 e OpenGL 4.5;

As saídas de video do Minipc deveúo ser totarmente compatíveis com as entradas de video dos monitores.
Controladora de Áudio:

Controladora de Áudio High Definirion Integrada à placa mãe;

Saída de áudio e entrâda para microfone sendo aceita interface tipo combo:

Gabinete:

Deve ser construído no padrão smal Form Factor (sFF ou sFx) o gabinete deve possuir vorume máximo de 1,5litros;

Deve possuir alto-falante integrado,. com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema operacional ealarmes gerados por problemas de inicializaçâo. Não serão á""itu. uaupruço"r;

PAL

PAGINA

N
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Possuir, pelo menos, 0l (uma) baia interna, de 2,5 polegadas;

Fonte de alimentação extema ao gabinete, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento, com tensão
entrada I 10/240 VAC, com potência d imensionada para suportar a configuraçâo máxima do equipamento, com
eficiência mínima de 870á, comprovada por laudo emitido por laboratório recoúecido pelo INMETRO;

o cabo de forga deveú estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136;

O gabinete deve permitir a utilização na posição horizontal e vertical sem compÍometer os componentes intemos
e o funcionamento do computador;

Poderá ser aceito também MiniPCs que sejam acoplados atrás do monitor, sendo que o KIT VESA deverá ser
fomecido e ser t00% compatível entre eles (monitoresÀ4inipC)

Deve possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava extema especÍfica de forma a
impedir a abertura do gabinete.

Deve possui sistema de retigeração adequado ao processador e demais componentes intemos ao gabinete, pard
garantir a temperatura segura de funcionamento e vida útil dos componentes;

MoIlitores:

Cada MiniPC contará com 0l (um) monitores com as seguintes características mÍnimas: Tela 100% plana do tipo
LED;

Tamanho mÍnimo de 21"; Proporção 16:9;

Brilho de 250 cd/m2;

Relação de conraste estático de I .000: I ; 16,2 Milhões de cores;

Resolução mÍnima de 1920x1080 pixels;

Conectores de Entrada: no mínimo 02 (duas) entradas disponíveis, sendo que as duas entradas sejam no padrão
HDMI, Display PoÍ, Mini Display Port ou DVI;

As entradas de vídeo dos monitores deverão ser totalmente compatÍveis com as saldas de vÍdeo do MinipC;
Controle digital de brilho, contraste, posicionamento verlical e posicionamento horizontal;

Regulagem de inclinaçâo e altura; Função pivot;

Possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações;

Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos; Fonte
de Alimentação para corrente altemada com tensões de entrada de 100 a 240 vAc (+/-10%), 50-60H2, com ajuste
automático;

Todos os cabos e conectoÍes necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fomecidos, com
comprimento de l,5m (um metro e cinquenta centímetros);

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136;

Deve ser fornecido cabo de conexâo à rede elétrica com plugue conforme o padrâo NBR-14136;

GaÍantia MONITOR 12 meses.

Mouse:

Cor preta;

Óptico, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; Formato ergonômico e conformação
ambidesba;
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Resolução mÍnima de 800 (oitocentos) dpi ou superior; conector tipo usB, sem o uso de adaptador ps2;

Deve ser fornecido mouse-pad; compatibilidade: windows l0 ho 64bits; Garantia mínima do kit; r 2 meses.

Teclado:

Padrão ABNT-2 e conector tipo USB, sem o uso de adaptador pS2;

Teclados: Padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), com regulagem de altura e inclinaçãodo teclado;

Design resistente a deramamentos acidentais; Compatibilidade: Windows l0 ho 64bits;

Garantia mÍnima TECLADO do kit: 12 meses.

Sistema Operacional:

Acompanhar licença de sistema operacionar Microsoft windows l0 pro 64bits, em português do Brasil (pr_ BR);
o sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessáriospara seu fimcionamento;

o fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web-site, dowdoad gratuito de todos os Drivers de dispositivos,para o microcomputador ofeÍado, na versâo mais atual para downloadl

Garantia:

os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (üinta e seis) meses, com atendimento nolocal (on-site);

o Fabricante ou a cont'atada deve possuir central de atendimento ripo (0800) para abertura dos chamados degarantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descriçáo do problem4 com atendimentodisponível de segunda a sexta-feira das 0g:00 às lg:00h;

o equipamento. ofeÍado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; durante oprazo de garantia será substituÍda sem ônus para a contraturt., u pu.t" o, p"ça defeituosa, salvo quando o defeilofor provocado por uso inadequado dos equipamentos;

os serviçosde reparo dos equipamentos especificados serão realizados onde se enconÍam (on-site), e concluÍdos
em, no máximo, até 03 (três) dias úteis da abertura do chamado;

O atendimento seú em regime de segunda a sexta-feira das 0g:00 às l g:00h;

Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto daÍespectiva nota Íiscal dos equipamentos fornecidos.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICI PAL DE SANTAREM

CNPJ n' 10.219.2021000t-82

Descrição do Objeto:

Desempenho

Possuir desempeúo mínimo de pontuação I I500 no site http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php.

ou superior;

Placa prircipal:

PA D1L

F
F,,§

PA

N0

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
02 Work Statio n Und 05

94 q.;oc oo - 4ql.ôo o.)

Item: 02 Objeto: Work Station Quantidade:05
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A placa mâe deve conter os seguintes dispositivos e Íecursos, nas quantidades mínimas indicadas outodos integrados, soldados na placa principal. com" p*" ;; ;;"j; de arquitetura do fabricante,permitida a instaração de pracas ou acóssóriás de expansão oã ãriq*. ",, oos recursos exigidos:
4 (quatro) portas USB 3.0' conectadas diretamente na praca mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores pcl;
I (um) slot PCI;

I (um) slot PCI Express xl Gen 2;

I (um) slot PCI Express x4 Gen 2;

2 (dois) slots PCI Express xl6 Gen 3:

0l (uma) controladora de discos sATA 3 0u superior de 6Gbp/s com supoÍe a RAID o, r e 5, compatível com osdemais periféricos especiÍicados para o equipamento;

Suporte para instalação de discos SSD (Solid Srate Drive), SAS e SATA

Módulo TPM (Trusted platform Module) versão 1.2 0u superior, ou dispositivo equivarente, acompanhado dedrivers e software pam implementaÇão e gerenciamento. o ct ip ãLrJr". ,ordado à placa, não sendo permitidodispositivo adicional removível ou solução baseada rni"u..nt" 
"r rãÀ*u.".

Processodor:

Processador com, no mínimo:

Minimo de 6 (seis) núcleos flsicos;

l2MB (doze megabytes) de cache;

Velocidade de clock de no mínimo 3 GHz;

Arquitetura de 64 bits, com extensôes de virtualização e instruções SSE3;

Integrante da geraçâo mais recente produzida pelo fabricante;

Sistema Básico de Entrada e Saída - BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável;

Supoúe s:

Gerenciamento no pa&âo DASH 1.0 ou iAMT 9.0 ou superiores;

ACPI (Advanced Configuration and power Interface) e SMBIOS (System Management BIOS);

]ecnol.ociqde, nrevisão/contingenciamento de falhas de disco rígido s.M.A.R.T (self-Monitoring, Anarysis andRepoÍing Technology) habilitada;

Possuir senhas de Setup e power On;

Permitir ainserção de código de identificaçâo do equipamento na própria Blos (número do patrimônio e nú,rnerode série) serâo aceitas BIos com reprogramagão viasoftware desde que estes estejam devidamente licenciadospara o equipamento e constantes no cD-RorwDVD-RoM de drivers e aplicativoi que deverá ui..;*io'"o,, oequipamento e também disponibirizados para downroad no sítio do fabricante;

Memória Principat (RAM):

Deve ler instalados, no mínimo, 16 cB (trinta e dois) gigaby,tes de memória RÁM em euad channer ou Dualchannel' tipo DDR4 sDRAM a 2400 MHz ldois mil e q-uãrocentos mega-he.tz; ou superià., ,".pr" 
"orpuu*rcom o restante do sistema, ser compatÍvel com ECC @rror Conecting Code)

Expansível no mínimo 64 GB (sessenta e quatro) gigabytes;

superiores,

não sendo
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ArmazenameIlto:

O equipamento deve ser entregue com, no mÍnimo, 2 discos. sendo

hflTf'[ti'#::*fl:,:o'o de 7'200 RPM ou SAS de 3'5 poregadas de 15.000 rpm, com capacidade

0l (uma) unidade de drive de estado sórid: (::?) instarada, inrema, de no mínimo 240 GB, com interface tipoPCIe 3.0 ou SATA-3 (ou superior), com vetocidade ,"rir"t d;;;;;ncia de 06 (seis) Gbp/s;
Deve ser entregue ainda com 0l (uma) unidade de leitor-gravador/DVD

Deve ter leitor de cartilo de mídia SD.

Controlsdora de vÍdeo:

Placa Gráfica oÊBoar. homologada pelo fabricante, comprovada por meio de declaração do fabricante;
Ter capacidade mínima de 4 GB (quatro gigabres) de memória GDDR5 ou superior, dedicada , e possuir:
Interface de no mínimo 256 (duzentos e cinquenta e seis) bit;

#:*"r:ir#iffii;Jid;L:TI1"*;#,yoo padrão PCr Express r6X ou superior, com capacidade

Com no mínimo:

02 (duas) interface HDMI;

Deve possuir compatibilidade com a tecnologia Direcü I I ou superior;

fffi.ojm,o't'"'s 
forem do tipo Displalport, os adaptadores para os monitores deverão ser entregues com o

lDterÍâces:

controladora de Rede integrada à praca mãe, com verocidade de r 0/ I 00/ I oooMbits/s, padrões Eüernet, Fast_Ethemet e Gigabit Ethernet, aulosense, fur-duplex, prug-unã-ply,' 
"onÍigu,ável 

totalmente por software, comconector padrão R'45 e função wake- on-ran em r*.ionir.*J. lrpone a múltipras vLANS (Bo2.lq e 802.1x);
controladora de som com conectores de saÍda e microfone na parte traseira do gabinete e com supone paraconexões de salda e microfone na parte fÍontal do gabinete;

No mínimo 04 (quatro) interfaces usB 2.0 0u superior, sendo pelo menos 2 (duas) interfaces usB

:'0 
e 0 (uma) instalada na parte frontal do gabinete, com possibilidade de desativação das portas através da BIos

Não serão ac€itas a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores pCI;

Mouse:

Óptico, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem;

Formato ergonômico e conformaçâo ambidestra;

Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior;

Conector tipo USB, sem o uso de adaptador pS2:

Deve ser fornecido mouse-pad;

Garantia de 12 meses;
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Teclado:

Padrão ABNT-2 e conector tipo USB, sem o uso de adaptador pS2;

Teclados: Padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),

Com regulagem de altuÍa e inclinação do teclado;

Garantia de 12 meses;

Fonte de Alimentação:

Deve ser aderente à portaria li0/2012 do
equivalente;

Gabinete:

Fonte de alimentação para conente altemada com tensôes de enftada de I00 a 240 VAC (+ll0%), 50_ 60H2, comajuste automático' suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida peloequipamenro (praca principar' interfáces. ait.or, ,.ràrrul. J.r",l'oàr't r,."9 e que impremente pFC (powerFactor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a gsr" ipiã's0 l,
o modelo de fonte fomecido deve estar cadastrado no site rvwrv.S0phu.co-m na categoria silver ou superior.Poderâo ser fomecidos atestâdos ou..certidô., qr. .orp.ou"rl o equrpamento é aderente ao padrão deeficiência energetica. emitido por instrtuto credenciado j unto ao INMETR():
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INMETRO e possuir baixo nível de ruído conforme ISO 9296 ou
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conectores para saÍda de som e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte pam conexões de saída emicrofone na parte frontrl do gabinete;

sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIos, adequado ao processador, fonte e demaiscomponentes intemos ao gabinete. o fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante domicroprocessador;

Deve permitir a abeÍura do equipamento e a troca de componentes intemos (disco rigido, unidade de mídia óptica,memórias e placas de expansão) sem a utilização a" i"*,n.nÀ lrool Less), não sendo aceitas quaisqueradaptações sobre o gabinete original;

Il"r:::i" 
aceitos paratusos recartilhados, nem com adaptadores em subsrituição ao parafuso previsto para o

Acabamento interno composto de superffcies não cortantes;

O gabinete devení possuir um 
""r",.-y^1" :l:"O: 

para o kit de segurança do tipo alça ou parafirso, para inserçãoda trava de seguÍanç4 do tipo kensington, sem adaptações;

Deve ser fomecido arto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. o mesmodeverá estar conectado diretamente a plu.u rna", ."rn ,ro A;;ótàà;;r,
Nâo serão aceitas caixas de som externas ou adaptações intemas;

Possuir, no minimo:

0l (uma) baia externa de 5,25',;

02 (duas) baias internas de 3,5,,;

Suporte para instalação de 2 (dois) discos rígidos.

No mínimo 02 (duas) portas USB 3.0 instalados na parte ftontal do gabinete;

Monitor:

Entregar l(uma) unidade de monitores por workstation:

PÁIC

al PAGI
E
'ú u"



Com tela 100% plana do tipo LED;

Tamanho mÍnimo de 23,,;

Proporção l6:9;

Brilho de 250 cdlm2t

Relação de contraste estático de I .000: I ;

16,2 Milhões de cores;

Resolução mínima de l920xl0g0 pixels;

Conectores de Entrada: No mÍnimo I (uma) entrada HDMI

Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horimntal;

Regulagem de inclinaçâo e altura;

Função pivot;

Possuir um conector de encaixe para o kit de seguança do tipo kensington sem adaptações;

Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos;

Fonte de Alimenaaçâo:

Corrente altemada com tensões de enrada de 100 a 240 VAC (+/-10%),50_ ó0H2, com ajuste automático;

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fomecidos, comcomprimento de l,5m (um metro e cinquenta centímetros);

Cabos de colexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR_ l4 t36;

Deve ser fomecido cabo de conexâo à rede erétrica com plugue conforme o padrâo NBR-14r36:

1.16. Garantia de l2 meses;

Sistema Operacional:

sistema operacionar Microsoft windows r 0 ho, ou superior, 64 bits, em português e em sua versâo mais atual edevidamente licenciado;

Compatibilidade:

O equipamento ofenado deve constar no MicrosoÍl Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será
eêtuada pela apresentação do documento Hardware Compatibi lity Test Report emitido especificamente para o
modelo no sistema operacional ofertado, em h /./u in I lcro nr'hc ult.as

Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão ser compatlveis com o sistema operacional
Windows l0 Pro;

Outros Requisitos

Todos os equipamentos ofenados (gabinete, teclado e mouse) devem possuir gradações neutras das cores preta ou
cinza, e manter o mesmo padrão de cor predominante do gabinete;

o equipamento deve possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses com atendimento telefônico disponível 24 (vinte
e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

Deve seÍ apresentado prosPecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como
placa principal, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rigido, unidaae leiiora d"
mídia óptica, mouse, reclado e vídeo, incruindo especificação de marca, modero, e outros irementos que de forma

E
'ú ru"

PALC

^ PODERLEGISLATIVO
CAMAM }TU.NICIPAL DE SANTARÉM

CNpJ no I 0.2 I 9.202 / oool _u-
Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20l 8@gmail.com - http://santarem.pa.leg.br/



Descrição do Objeto:

Processador:

Atinge indice de, no mínimo, 9400 (nove m
base de dados Passmark CpU Mark disponí

PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL I)E M

CNPJ no 10.219.202/0001_82

, através

il e quatrocentos) pontos para o desempenho, tendo como referência a
vel no site hftD://rvrvrv .cpubenchmark.n et/cDu li .DhD

C
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inequivoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possÍveis expansões e upgradescertificados' manuais técnicos, forders e demais tit"rrturu, te"ni"u.'"ãi-t-aaas peros fab.icantes:

Deverá possuir, no mínimo 4 núcr€os e 4 threads; deverá possuir, no mÍnimo, 6 MB de memória cache.

Memória Principal @AM):

Memória RAM, com as seguintes caÍacterrsticas: Tipo DDR4 com suporte ao barramento de, no minimo, 2400MHz;

Possuir no mlnimo 8 (oito) GB de memória RAM, operando no mínimo a 2400 MHz; o equipamento deve possuir
2 (dois) slots soDlMM e suponar expansão mínima de 32G8. circuitos Integrados (cHIpsET) e placa Mãe, comas seguintes características:

Placa mâe da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado.Nâo sendo aceito placas de liwe comercialização no mercado;

O chipset deve ser da mesma marca./fabricante do processador do equipamento;

chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia acompanhado de software para criptografia de
dados, pastas ou arquivos especificos utilizando chip TÉM-com gerenci'amento centralizado e remoto-

BIOS e Segurança:

o equipamento deverá possuir BIos do mesmo Fabricante do equipamento ou em regime de oEM com direitosde copyright de livre ediçâo, garantindo assim adaptabilidade ào'conjunto adquiriào, comprovado o.*re, a"

Item Discriminação Unid Valor Unitário Valor Total
03 Notebook 07

@ ê .l-ro .a,<: e4 q+ . 5b, oo

serão aceitas cÓpias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na lnternet, em que constem o respectivoendereço elehônico. A escolha do material a ser utilizado fi",,"riú.iã oo p.opor"n,",
Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e intemosde mesmos moderos e marcas dos utilizados nos equipamen,o. 

"nuáão, 
pu. uvaliação e/ou homorogaçâo;

caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade ecaracterísticas idênticas ou superiores, mediante nova homologaçâo;

Todos os cabos e conectores necessários ao frrncionamento dos equipamentos deverâo ser fornecidos, comcomprimento de l.5m (um mero e cinquenta centímetros);

Cabos de conexão à rede elétrica deverâo seguir o padrão NBR_14136;

Deve ser fomecido adaptador de fonte erétrica no padrão novo (Íêmea - NBR 14136) para o padrão antigo (macho- 2P+T);

As unidades do equipamento deverão ser enregues devidamente acondicionadas em embalagens individuaisadequadas, que utilizem preferencialmente materi;is recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante otransporte e a armazenagem.

Item:03 Objeto: Notebook Qüantidâde:07
unidades

Qtde
Und



atestado especÍfico para este Termo de Referência, fomecido pe
equipamento. Não serão aceitas customiruçOe, o, up"n* ..rráo

Io Fabricante da BIOS, declarando o modelo do
de direitos limitados;

A BIOS deve possuir modo gráfico interativo por mouse/touchpad e teclado;
BIos em Flash RoM' podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; possibilita que a senha deacesso ao BIOS seja ativada e desativada via SÉTUP;

Placa de rede:

Integrada padrão Gigabit Ethemet;

Deve operar automaticamente nas velocidades de comunicação de l0/100/1000 Mbps suporta recursos de wol(Wake-on-LAN) e pXE;

Conector RJ-45 com Led de atividade.

Interfâce de rede sem fio, com as seguintes caracterÍsticas:

;.["rlt"&X*less' 
compatível com os padrões IEEE 802.1I b/g/n/ac; oper* nas bandas de frequências

Deve possuir Bluetooth

Controladora de VÍdeo:

ffH:::ffi,:: 
vldeo integrada ao processador com capacidade mÍnima de IGB de memória compartilhada

Controladora de vÍdeo padrão integrada compatÍvel com Directx 12 e OpenGL 4.4.

Unidade de Armazenamento, com as seguintes caracterÍsticas:

controladora de disco integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s;
Unidade de disco de estado sólido instslada SsD:

capacidade de no mínimo 320 GB com leitura sequenciar de, no mÍnimo,450MB/s e escrita sequencial de, nomÍnimo, 250M8/s MTBF (tempo médio 
"rt " 

ful-hury d. oo ,fni,,o i.OOO.OOO a" f,oo".
Gabinete:

G^abinete-com tera de LCD HD padrão wLED mínimo de r4 polegadas, ou superior, com resolução de, no mÍnimo1366x768;

Possuir slot especÍÍico para instalação de cabo com trava de fixação antifuÍo;

Teclado embutido ao gabinete, no padrâo ABNT-2, em português (pr-BR), com tecrado numérico, Qwerty;
Touch Pad com 02 (dois) botões;

Possuir Webcam com resolução HD (ou superior) integrada e microfone integrado;

Adaptador de Energia e Bateria:

Adaptador de energia da mesma marca-do-fabricante do equipamento, com tensão de entrada de 100-240 vcA,com seleçâo automática de tensão e potência de Watts comiativeis;

o 
-equipamento 

deve acompaúar bateria integrada do tipo Li-lon ou Lipo, de no mínimo 42 wHr e autonomiamínima de 3 horas em uso;

Deverá possuir tecnorogia de recarga rápida. o tempo máximo de recarga não deve exceder 2 (duas) horas.

Portas de Comunicação:

PÁCI DeL
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As seguintes interfaces devem estar integradas ao equipamenro pelos nomes ou respectivos sÍmbolos:
Possuir no mínimo Ol (uma) portas USB 3.0, e 2 (duas) porta USB 2.0.

Possuir 0l (uma) portas digiral HDMI;

Possuir interface combo de áudio com entrada para microfone ou saÍda estéreo amplificada para fones de ouvidoou alto-falantes extemos;

Possuir 0l (uma) porta RJ-45 de rede ethemet com Led de atividade; possuir leitor de sD Memory card Readerintegrado ao equipamento; controradora de Áudio, com as seguinã, ca.acte.isti"as:

controladora de áudio de, no mínimo 2 (dois) canais padrão HDA (High DeÍinition Audio); conversor estéreo de,
io rlniTg 16 bits (anarógico para digital " 

jigitur pu.u ana"úgico). sirtemu ópe*"ion;i- ;;;"^ 
"Compatibilidade, com as seguintes caracterÍsticas:

§istema Operacional:

o equipamento deverá acompaÚar ticenga oEM do sistema operacional Microsofl windows l0 pro ó4bits, ousuperior, em português do Brasil (pT-BR);

o sistema operacional deve estar Pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessáriopara seu funcionamento;

Mâleta:

Maleta para transporte em nylon, lona ou couro sintético com tamanho suficiente para acondicionamento donotebook de forma com proteção armofadada, ofertado e com compartimento extra para outros objetos.

Descrição do Objeto:

Processador:

Atinge Índice de, no mlnimo, 9400 (nove mil e quatrocentos) pontos para o desempeúo, tendo como referência a
base de dados Passmark cpu Ma* disponÍvel no site http:/jrv*rry.cpubenchmark.net/cou rist.pho.

o modelo de processador ofeÍado deve possuir tecnologia de fabricação de no máximo 14 nanômetros e deverá
ser da última geração disponibilizada pelo fabricante do equipamento;

Deveú possuir, no mínimo 4 núcleos e 4 threads; deveú possuir, no mínimo, g MB de memória cache.

Memória Principal (RAM):

Memória RAM, com as seguintes caracterÍsticas: Tipo DDR4 com supone ao barramento de, no mínimo,2400
MHz;

Possuir no mÍnimo 16 (dezesseis) GB de memória RAM, operando no mínimo a 2400 MHz; o equipamento deve
possuir 2 (dois) slots SODIMM e suPortar expansão mlnima de 32G8. circuitos Integrados 1cÉrÉserl e Rtaca
Mâe, com as seguintes caracterÍsticas:

Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado.
Não sendo aceito placas de livre comercializaçâo no mercado;

O chipset deve ser da mesma marca./fabricante do processador do equipamento;

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
04 Notebook Unid 02

8b tt.+qo. oa RL zz. fro . oo

Item: 04 Objeto: Notebook Quantidade:02
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O fabricante da BIOS deverá comproyar ser membro da Un
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"Ju{-
F

Chip de seguranga TpM versâo 2.0 integrado para criptografia acompanhado de softwaredados, pastas ou arquivos especificos ,tiri_rao .iip iíü;;;;;;.,;*. cenrralizado
para criptografia de

e remoto.

ified Extensible Firmware Interfacc (UEF1

o equipamento deverá possuir Bros_do mesmo Fabricante do equipamento ou em regime de oEM com direitosde coplright de livre ediçâo, garantindo assim adaptabilidaà. iá'"-1rr,o adquirido, comprovado atrayés deatestado especíÍico para este Termo de.Referência, f;...rd";;"F#icante da BIos, declarando o modero doequipamento. Não serâo aceitas customl-ç0., ou áp"* ."r.ío à""1jr",,o. firl,uaoq
BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de ç
acesso ao BIOS seja ativada e desativad" 

"i" 
iiiUp, 

" *- """-erç uç gerenclamento; Possibilita que a seúa de

Permite inserir registro de controre patrimoniar, de pero menos I0 (dez) caracteres em memória não volátil;

ts categoria Promoters, desta forma atestando que os seus equipamentos estão emconformidade com a especificaçâo UEFI 2.x ou superior;

Deverá mostrar as configurações de hardware e o número de série de identificação do equipamento;
sistema de diagnóstico em modo de interface gráfico, executado a partir da inicialização do equipamento eindependente de sistema operacionar capaz de v-erificar o ,o*. ão rr*a*ure e teste de stress de, no mlnimo,processador, memória, disco rígido e sistema de ventilação;

A mensagem de erro gerada por este diagnÓstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamentoduranÍe o período de vigência da garantia;

A BIos deveú possuir ferramenta 
.capaz 

de apagar dados gravados no disco rígido de forma definitiva eirrecuperável segundo algum padrâo int"*u"iorulrnãnt"."Áil;
Interface de Rede Local. com as seguintes caracteristicas:

Placâ de red€:

lntegrada padrão Gigabit Etbemet;

Deve operaÍ automaticamente nas velocidades de comunicação de l0/lo0/1000 Mbps suporta recursos de wol(Wake-on-LAN) e pXE;

ConectoÍ RI-45 com Led de atividade.

Interface de rede sem fio. com as seguintes caracteísticas:

i.Íãt1T&y*less' 
compatÍvel com os padrões IEEE 802 11 b/s/ntac; operar nas bandas de frequências

Deve possuir Bluetooth versão 4.1 ou superior

Controladorâ de Vídeo:

controladora de video integrada ao processador com capacidade mínima de 4GB de memória compartilhadadinamicamente;

Controladora de vÍdeo pa&ão integrada compatÍvel com DirectX 12 e OpenGL 4.4.

Unidade de Armazenamento, com as seguintes caracterÍsticas:

controladora de disco integrada à placa mãe, padrão 

'ATA-3, 
com taxa transferência de 6.0 Gb/s;

Uridade de disco de estâdo sólido instatada SSD:

ti nlc

BIOS e Segu rança:
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Capacidade de no mÍnimo 4g0 GB com leitura sequencial de, no mínismo,450MB/s e escriminimo, 250M8/s MTBF (tempo médio 
"n,r" 

furf,u.iã" ,oir,ri.",i.àor.*o o" nor*.
ta sequencial de, no

Gâbinete:

Gabinere com tela de LCD HD rr366x76g; padrão WLED mínimo de I4 polegadas, ou superior, com resoruçâo de, no minimo

Possuir srot específico para instaração de cabo com trava de fixação artifurto:
Teclado embutido ao gabinete, no pa&âo ABNT_2, em português ('T_BR), com teclado numérico, ewerry;

âIil::il:"iil'#:'ili:[',]fiil;::f*::f:]:i?.i.dicada(s)deverápermirirserenciamenrodeenergia.

Touch Pad com 02 (dois) borões;

Possuir Webcam com resolução HD (ou superior) integrada e microfone integrado;
Adaptsdor de Energia e Bateria:

Adaptador de energia da mesma-marcado.fabricante do equipamento, com tensão de entrada de 100_240 vcA,com seleção automática de tensão e potência de Watts comiativeis-;

3,;HT:Ii:,:::"Jcompanhar 
bateria intesrada do tipo Li_ron ou Lipo, de no mínimo 42 w,r e autonomia

Deverá possuir tecnologia de recarga rápida. O tempo máximo de rec
portâs de comunicâção: 

'àe !qprsu' v rçx'!pu r,axrmo oe recarga não deve exceder 2 (duas) horas.

As seguintes interfaces devem estar integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos símbolos:
Possuir no mínimo 02 (duas) potas USB 3.0, e I (uma) porta USB 2.0.
Possuir 02 (duas) portas de vídeo integradas ao equipamento, sendo no minimo uma porta digitar HDMI;

f:il1#ff3ff:I,::de áudio com entrada para microfone ou saída estéreo amplificada para fones de ouvido

Possuir 0l (uma) porta RJ-45 de rerle ethernet com Led de atividade; possuir Ieitor de sD Memory card Readerintegrado ao equiparnento; controradora d. erai", .". ,.-üu,iã. iu.u",..o,,.*,
conÍoladora de áudio de' no mínimo 2 (dojs) canais padrâo HDA (High frefinition Audio); conversor estéreo de,no mínimo Ió bits (analógico para digital " áigtur p*á 

- 

or*iogico). sistema operacionar, Drivers eCompatibilidade, com as seguintes características:

Sist€ma Operacionâl:

3.::-r1o-"T',j:9*ef lcolnnanhar licenca oEM do sisrema operacionar Microsoft windows l0 ho 64bits, ousupenor, em português do Brasil (pT-BR);

,"-:tj:riJ:ifffi,'"ieve 
estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adapradores internos necessário

o fabricante deve disponibilizar no seu respeclivo web sire. download gratuiro de [odos os drivers de dispositivos,BIoS e Firmwares para o norebook ofenudo nu ,"rriã ,àirlr"i'rãài"*",*0,
o fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download do sistema operacional original de fábrica;
Deve ser comprovado que o notebook está preparado para suportar o windows l0 pro (64 bits), ahavés dorespectivo rogo obtido no windows Logo'a nràar"r ri.t pu.u ,t.oi. o 

"o,,o.ovação 
da compatibilidade será

PÁGINA
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efetuada pera apresentaÇão do documento Hardware compatibirity Test Report emitido especimodelo no sislema ofertado, em hftps://syra.".Ãl.r*"t..J"rr"r_rí^"ià*-r,rU
Maleta:

Descrição do Objeto:

Tipo: Impressora laser multifuncional monocromálica;

Conectividade: Ethemet, USB 2.0

Carscterísticas:

Função copiadora duplex integrada (Frente e verso)

Função Scanner

Ciclo de trabalho mensal máximo: 15.000 páginas

Volume de impressão mensal recomendado: 2.000 páginas

Resolução óptica: 1200x1200 dpi

Capaz de imprimir 36 ppM

Tamanho do papel: A4

Capacidade do alimentador automático de documentos: 50 páginas

Capacidade de saída de papel: t00 páginas

Câpacidade de entrada de papel padrão: 250 páginas

Capacidade de impressão frente e verso

Tensão: l27V

Modelo de referência: Brother DCp_B753SDW

Tecrologia: Contact lmage Sensor (CIS)

Fonte de Luz: LED

Modo de alimentação de documentos: ADF

Maleta Para fiansporte em nylon' Iona ou couro sintético com tamanho suficiente para acondicionamento donotebook de forma com proteção arnofaauaE ore.tuaã 
" 

cãm ior!u'n,r"n,o 
"** para outros objetos.

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
lmpressora Unid

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
06 Scanner Unid 06

-A lt ,Ao -oo 94 ?,1.+\o ,o{

Itemi 05 Objeto: Inpressora Quantidâde: 07

05
07

Item:06 Objeto: Scanner 06
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Resolução ópticâ (dpi): 600 x 600dpi

Escala de cinzs: 16 bits de enúad4 g bits de salda

Modo de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída

Tamanho da memória: 64MB SDRAM

Dimetrsão (LDA): Máxima: 316 x 6g0 x 239 mm Mínima: 316 x l9l x 16g mm
Interface: USB 2.0 (compatível com USB l.l e 3.0)

Volume diário recomendado: 6.000 folhas

Supoíe OS: Win I0/Win7,t in8/Linux

§oftwsre Incluído: AVScan, Button Manager, papeÍport SE l4
Crracterísticas:

Detecção ultrassônica de papel Sim

Modo de papel longa Até 3 metros

Digitalização de Cartão Sim

Tamanho da digitalizaçâo

ADF Mínimo 50 x 50 mm

ADF Máximo 242 x 356 mm

Capacidade do ADF 100 folhas de 75glm,

Espessura e Peso do papel2? g - 413 glm,

Detecçâo de OCR

Formatos: PDF, JPEG, pNc, DOCX, XLS, CSV

velocidsde: 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frente e verso, com resolução de 200dpi / 3o0dpi,seja em Colorido, Tons de cinza ou p&8.

Modelo de referência: Avision AD230U

Característicss:

Interface: SATA lIIi

Forma:2,5";

Tecnologia de armazenamento: SSD;

Capacidade: 480 GB;

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
07 SSD Unid 20

,A 6qq ,oo É, $..l8c,oo

Leitum sequenciar: No mínimo,450MB/s e escrita sequenciar de, no mÍnimo,250MB/s MTBF (tempo médioentre falhas) de no mínimo 1.000.000 de horas.

Iten: 07 Objeto: SSD Quantidade:20
utridâdes
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Cârâcterísticas:

Portas: 24 RJ45 negociação automática de velocidade;
Taxa de hansferência: 2000 Mbps em modo full duplex;
Controle de Fluxo: IEEE g02.3 fornece transferência de dados conÍável;
Alimentação: l27V;

Furçâo: eos

Modelo de refeÉncia: Intelbras SG 2400 eR.

Característica§:

Banda: Dual band 2.4GHze 5GHz;

Tensão: Bivolt;

Velocidade: Até I200 Mbps;

Antenas:4;

Padrão: 802.1t ac

Interface:4 portas LANe I WAN;

Modelo de referência: Tp-Link ARCHER C50 DUAL BAND ACt200:
Garantia de fábrica: 5 anos.

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitári; Valor Total08 Switch Fast
Ethernet 24

Portas

Unid 05

&b t.z\tc ,â7 P* a.+ye too

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total09 Roteador Wi-Fi Unid 10
3 qso

Item Discriminação Unid Qtde Va lor Unitário Valor Total10 Monitor de
Vídeo

Unid 10

§is Iúo. o-o P.$ Àr co.o.

Item: 08 Objeto; Fast
24 Portas 05

Item: 09 Objeto: Roteador Wi-Fi I0

Item: l0 Objeto: de
YÍdeo I0
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Câracterísticss:

Tamaúo: 2l ";

Qualidade: Full HD;

Entrada HDMI;

Frequência: 60 Hz no mínimo;

Tensâo: 127V, tomada padÍeo NBRI4l36.

Cârscterísticas:

Tecnologia: LED;

Tamanho: l9', a1l,,i

Função Pivot: vertical (de 0o a 90");

EnFada HDMI;

Qualidade: Full HD;

Entradas: HDMI e VGA, no mÍnimo 60H2,;

Tensão: I27Y.

CarâcterÍsticas:

Tamanho: 2,5 metros;

Tipo: Par trançado UTp Cat5e;

Padrão: T5684;

Conexão: RJ 45.

PA

PA L

G

-'ú N"

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário
LL Monitor de

Vídeo Pivot
Unid 05

CÔf.+.qq,co (À 1.1q5 ,oO

Item Discriminação Unid Qtd e Valor Unitárío Valor Total
72 Patch Cord Unid 60

eUú,q0 .(l I}.{q . eJ

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitário Va lor Total
13 Lu m iná ria Unid 03

- 4r€R, oo 44 86",oo

Item; I I deObjeto: Monitor
Vídeo Pivot Quantidade: 05

unidades
Valor Total

Item: 12 Objeto: Patch Cord Quantidâde:60
unidades

Item:13 Objeto: Luminária Quantidade: 03
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CaracterÍsticâs:

Soquete: E-27.

Material: Metal.

Potência: 60 Watts.

Voltagem: Bivolt. Supofta lâmpadas I l0v e 220v.

Com haste aniculável-

Frequência: 50H2.

Tipos de supone: Base e gaÍra.

Material: Metal e ABS.

Tomada: NBR 14136

Peso aproximado: l.4kg

CaractsrÍsticas:

Sistema: Dinâmico

Design: Closed-back

Resposta de Frequência (Hz): 12 a 2}.OOO

Rendimento (dB Spl,fr'): 125

Impedância Nominal: 32 Ohms

Cabo: 1,5 Mehos

Plug Conector: 3,5 mm Estéreo (p2)

Modelo de referência: AKG 414.

Características:

Frequência nominal CpU 1,4 GHz;

CPU contagem de núcleos 2;

Tamanho de RAM I GB;

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
HeadPhone Unid

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
15 Router Board Unid 01 (4 l.2r{q .êô p{ r. aqâ , eo

Item: I4 0bjeto: HeadPhone Quântidade: 03

1,4
03

Item: 15 Objeto: Router Boârd Quântidade: OI
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l0/100/1000 portas Ethemet l0;

Núrrnero de portas USB l;
Poder Jack l;

Poe para fora Sim;

Tensão de entrada suportada lO V _ V 30;poe em Sim;

Monitor de tensão Sim;

Monitor de temperatura pCB Sim;

Dimensões 443x92x44mm;

Sistema operacional RouterOs;

Faixa de temperatura operacioDal _30 + 70 C;

NÍvel de licença 5;

cPU IPQ-80ff_0_5 I SFCBGA-TR_0l -0;

O consumo máximo de energia l0W;

POÍAS SFP I;

Tipo de slot USB Tipo 3.0 USB Â;

Pora serial RJ45;

Tipo de armazenamento NAND;

Tamanho de armazenamento l2g MB.

Modelo de referência: Routerboard Rb 301 I Mikotik Rm L5.

Características:

Aplicação: para HD, SSD, placa mãe;

Conector entrada: SATA:

Conector saída: SATA.

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário
It) Cabo de dados

SATA
Unid 20

Í4 ri. ol, 9â 
'?ô

Item Discrim inação Unid Qtde Va lor Unitário Valor Total
1,7 Smartphone Unid 04

- Ê11 e.cqo. o,-: kçl ç. aô-r: ,oí)

Item: l6 ObjeÍo: Cabo de dados Quantidade: 20

Valor Total

Item: 17 Objcto: Smartphone Quantidade:0.1
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CaracterÍsticÀs:

Armazenamento Intemo: 64 GB instalada;

Memória RAM: 4 GB instalada;

Câmera: Traseira e fronlal;

Tela: Touchscreen de 6" (No mínimo);

Temologia sem fio: Celular, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GpS;
Sistema Operacional: Android.

Características:

Potência: 1200 VA = 600wans

Forma de onda: Senoidal por aproximação - retangular pWM

Topologia: Nobreak (UpS) interativo com regulação onJine

Tensâo entrada: Bivolt automático I 15/ 127 /2ZOy_

Tensâo saÍda: I l5V-

Possui Estabilizador Interno: Sim

Formato do Nobreak: Tone

Nrlrnero de tomadas: ó tomadas (padrão NBRl4l36)

Cârâcterísticas:

Aplicação: Limpar contatos eletrônico;

Tipo: Spray;

Quantidade: 300 ml.

Licitacaocms20l g@gmail com - htp://santarem.pa.leg.brl
s

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total18 Nobreak Unid 50
\ q\q u9§

Item Discrim inação Unid Qtde VaÍor Unitário Valor Total19 Limpa Contato
Eletrônico

Unid 05
g.* t^ ,oo zll jug 

I o\)

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total
Alicate de
Cri

Unid 02
Ísqq,o0 k6 Iq8,00

Item: l8 Objeto: Nobreak 50

Item: l9 Objeto: Limpâ Contato 05

Iten: 20 Objeto; Alicâte de 02

20
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Características:

Tipo: Rj45;

Lâmina de corte e decapagem;

Compativel com os padrões de montagem T56gA e T56g8;
Corpo em aço carbono.

CârâcterÍsticas:

Alicate de Inserção Impacto punch Down;

Aplicação: Rj45 Fêmea wt_40 A109.

CaracterísÍicas:

Conector Fêmea Keystone Rj45 Cat5e

Ca racterÍsticrs:

Localizador de Cabos;

Zumbidor;

Testador de Cabo de Rede;

Interface flexível e versátil;

Conhole de volume ajustável;

Verifi cação automática efi ciente;

Teste de continuidade;

Htâl*t#H-trlto 
cabo LAN, para diagnosticar condição de cabo LAN, identificando o ponto de conexão

Modo de economia de energia em espera;

Função line-Tracking (rápido e confiável);

C

Item Discriminação
Qtde Valor Unitário Valor TotalPunch Down Uníd

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitárío Valor TotalKeystone Unid
qu1

Item Discriminação Unid Qtde Va lor Unitário Valor TotalTeste de Cabo Unid

PÁGINA

N

Itenr:21
Objeto: Punch Down QuaIltidade: 02

Unid
2L

02

Itemr 22 Objeto: KeysÍone 30

22
30

Item;23 Objeto: Teste de Câbo 02

'r1
02
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Acompanha fone de ouvido;

Led indicador;

LED indicador e

Alimentação: 2 x

Csracterísticas:

Aplicaçâo: para desktop _ pC;

Frequência: 1600 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR3 SDRÂM.

Características:

Aplicaçâo: Para Notebook;

Frequência: 1600 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR3 SDR AM.

CaracterÍsticas:

Aplicaçâo: Para desktop _ pC;

Frequência: 2.400 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR4 SDRAM.

fone de ouvido perrnilem ao técnico trabarhar em local com baixa luminosidade ou ruidoso;
Baterias 9V (JÁ INCLUSAS);

Item Discrimin a ção Unid Qtde Valor Unitário Valor Total24 Memória RAM
DDR3 . PC

Unid 10
rilrt a,) w\

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total25 Memória RAM
DDR3 -

Notebook

Unid 06

kb?6q,vo ,.l\i

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total26 Memória RAM
DDR4 . PC

Unid 05

€

Item: 24 Objeto: Memória RAM
DDR3 - I 0

Item: 25 Objeto: Memória RAM
DDR3 06

Item': 26 Memória RAMObjeto:
DDR4 - Quantidade: 05



PODER LEGISLATIVO

CNPJ n" 10.219.2 02/0001-82
Divisâo de Lici tações e Contratos

Licitacao cms20l8@gmail .com - http://santarem.pa.leg.brl

C

Carâcterísticss:

Aplicação: Para Notebookt

Frequência: 2.400 MHz;

Capacidade: 8 GB;

Tecnologia: DDR4 SDRAM.

CâracterÍsticas:

Aplicação: Desktop pC;

Memória: 2 GB;

Interface: PCI Express xl6 versâo 3.0;

Conectividade: HDMI/VGA;

Carantia: I ano.

CaracterÍsticâs:

Aplicação: Para mouitores de vídeos Full HD;

Tamanho: Entre l,5m e l,gm;

Conexão: 2 pontas HDMI;

Versão:2.0

l+.I
L,

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total27 Memória RAM
DDR4 -

Notebook

Unid 03

)4 tol 9q+

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitário Valor TotalPlaca de VÍdeo Unid

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Va lor TotalCabo HDMI Unid

Item Discrim inação Unid Va lor Un itá rio Valor Total30 Toner HP 107 À Unid 300 (4 qtq,eo &1, lae .r(p.ec

Item: 27 Objero: Melnória RÁM
DDR4 03

Item: 2E Objeto: Placa de Vídeo 05

28
05

Item: 29 Objeto: Cabo HDMI I 5

29
15

Item:30 Objeto: Toner HP 107 Quantidade: 300

Qtde
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Característicss:

Aplicação: para impressora Hp l07A;

Tipo: Monocromática toner;

Referência: l05A;

Rendimento: I000 páginas;

Marca: HP.

Características:

Pâdrões Wireless: IEEE g02.1lac, IEEE 802.1la, IEEE 802.1ln, IEEE 802.t lg, IEEE 802.1lb;
Freqüência: 5GHz, 2.4GHz;

Interface: USB 3.0;

Item Discrim inação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total3L Adaptador
Wireless

Unid
qJ (1o

Item: Jl Objeto: Ádaptador
U5

05



DOMIN6OS SOUSA DE AGUIAR.ME
CIIPJ: 34.583.771l0m1-42 lNsC. ESTADUAI-: 15.144.6814

AV. MÀGATHÃES BARATA, 779 - APARECIDA

TETIFONE:93 3523,5723 5ANTARÉM - PA

E-MAl[: sousâmâEârine@gmáll.com

D€súádo À CâMAR^ MUNICIPAL DE SANTAREM

DE PREçOS

Espe.ificrsio vrlor Uíit.Item Qtd. Uí
RI 9.,{90,00 R.s 341.640.00MINI DESKTOPI 36 LND
RS 9.300,00 FJ 47.500,m2 5 TJND WORI< STATION

RS 47.530.00Rt 6.790,00,l 1 I'ND NOTF,BOOK EGB
R§ 11.790,00 R$ 23.580,00NOTEBOOK 16 GBI 2 TJND
Rlt 3.tm,00 R$ 23.730,00IMPRESSORA BROTHER B7535DW5 1 TJND
Rt 5.290,00 R5 31.740.006 ó I,}iD SCANNER

R$ I 1.980,00RS 599,001 20 UND SSD
Rt 1.349,00 RS ó.745,m8 5 LND SWTICH FASI ETTIERNET 24 PORTAS
RS 345,00 Rl 3.450,00ROTEADOR WIFI9 t0 LND
R' 1.100.00 RS I t.000,00MOMTOR DE VIDEOl0 l0 tJND
Rl l.?49,00 RS 8.?45,005 LND MONITOR DE \'IDEO PIVOTII

29,90R$ R§ 1.794,00t2 60 UND PÀTCH CORD 3 METROS
R' 289,00 E67,00R5tND LTJMINARIA

109,00RS 327,00RJUNI) HEAÂD PHONE
B
3

R§ 1.249.m R3 r.24e,00-i3- I UND ROL]TER BOARI)
I 1,00RT RS 220,Nl6 20 TJND CABO DE DADOS SATA

R§ 2.0!X).00 R$ 8.360,0017 I TJND SMÂRTPHONE 4RAM 64GB ME.INT
R$ 52.450.00R$ 1.M9,00NOBREÂKt8 50 IJND

29.00RS 145.00RSLND LIMPA CONTATO ELETROMCOlq
99,00Ri 198,00R§20 2 LND ÁLICATE CRJMPAGEM
t?,00R§ 174,00RS2t UNI) PTJNCH DOWN

447.00RSI I,q)R§l0 LND KIYSTONE
92,00RS 184,00R§LND TESTE DE CABOl3

RS 429.00 Rt 4.290,N24 t0 TjND MEMORJA RAM DDRS -PC
RT J69.00 R§ 2.2t4,0O25 6 TJND MEMORIA RAM DDR3 .NOTEBOOK

.lÍr9.00RS R§ 2.345,00MEMORIÂ RAM DDR4 PC26 5 LTND
897.00R§RS 299,|frIJND MEMORIA RÂM DDR 4 NOTEBOOK21 l

RS 389.00 RI 1.945,005 UND PLACA DE VIDIO AFOXGT22OIGB2A
J9,90R$ 598,50RS29 I5 UND CASO I{DMI

R§ l2E.?00,00429,00RÍUND TONER TIP IOTA ORIGINAL30 300
.l I,90RI 209,50R$5 LND ADAPTADOR WIRELESS3l

n, 765.251,001'OTAI,II

E
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