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Apêndice A – Descrições dos itens 
 

Item 1 – Notebooks para a Gestão 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TIPO 1 

  Descrição Resumida 

Processador: 4 cores ou mais e PassMark 
11.022 ou mais; Ref: Intel Core i7-1185G7; 
Memória RAM: 16 Gbytes 
Armazenamento: 1 TB PCIe NVMe M.2; 
Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 
Home, em Português; 
Tela: até 14" 
Acessórios: cabos de alimentação; 
Conectividade: Wifi, ethernet e Bluetooth; 
Garantia: mínima on site de 12 meses; 
Modelo de referência: Dell XPS 13 ou 
similiar 

A-1 PROCESSADOR I 

A-1.01 

Arquitetura x86, com suporte 32 e 64 bits, utilização de sistemas 
operacionais de 64 bits, controlador de memória e processamento 
gráfico integrados ao processador. Aplicável 

A-1.02 

Velocidade (mínima) de operação máxima do processador (Turbo), 
sem o uso de overclock; 5GHz 

A-1.03 Quantidade mínima de núcleos físicos do processador. 4 

A-1.04 Capacidade total mínima de cache integrado ao processador. 12MB 

A-1.05 

Pontuação mínima de desempenho no Passmark CPU Mark 
(disponível no endereço 11.022 
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eletrônico https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php        

A-1.6 

O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado na 
proposta de fornecimento e com ano de introdução ou lançamento 
do modelo a partir de 2019 Aplicável 

A-2 MEMÓRIA RAM I 

A-2.01 

Frequência mínima de operação do módulo de memória SDRAM tipo 
DDR4 dentro dos padrões recomendados para o processador, não 
podendo ser abaixo do clock padrão mínimo Aplicável 

A-2.02 Tamanho mínimo de memória. 16 GB 

A-2.03 Capacidade de expansão até (ou superior) 0 

A-3 ARMAZENAMENTO I 

A-3.03 Capacidade de armazenamento mínimo de estado sólido (SSD) M.2. 1 TB 

A-4 PLACA-MÃE I 

A-4.01 

A placa-mãe deve prover total suporte às especificações do 
respectivo equipamento para o processador, memória RAM, 
interface de vídeo e unidade de armazenamento. Aplicável 

A-4.02 

A placa-mãe deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
projetada especificamente para o equipamento com direitos 
Copyright, não sendo aceito placas de livre comercialização no 
mercado, nem em regime de OEM. Aplicável 

A-4.03 

Quantidade de slots de memória mínimo para expansão (pente não 
soldado). 0 

A-4.4 Suporte a boot por dispositivo pendrive, pela rede ou periférico. Aplicável 

A-5 INTERFACE I 

A-5.01 

Conector tipo usb-c, velocidade minima de 20Gb/s ou superior, 
alimentacao para acessórios de 15W, compativel com USB4 2 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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A-5.02 Slot de cartão microSD 1 

A-5.03 

Conexões mínimas permitidas (nativas ou através de adaptadores 
inclusos) 1 USB-C, 1 HDMI, 2 USB-A 

A-5.04 

Possuir interfaces para áudio estéreo (mic-in e line-out), sendo pelo 
menos 01 (uma) mic-in e 01 (uma) line-out, podendo ser do tipo 
combo. Aplicável 

A-5.05 

Placa de rede sem fio integrada no equipamento, sem quaisquer 
adaptadores, compatível com protocolo IEEE 802.11ac ou IEE 
802.11ax. Bandas 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz). Conformidade FIPS, 
FISMA. Versão do Bluetooth 5.2 ou superior. Bluetooth integrado. Aplicável 

A-6 BIOS I 

A-6.01 

O fabricante do equipamento deverá possuir direitos de edição do 
BIOS com o fornecimento de atualizações sempre que necessário, 
seja para compatibilizar com novas versões do Sistema Operacional 
ou para corrigir qualquer problema verificado durante a vida útil do 
equipamento Aplicável 

A-6.02 

Permitir controle de permissões de acesso através de senhas, sendo 
uma para inicializar o computador, outra para alteração das 
configurações de BIOS. Aplicável 

A-6.03 

Permitir que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada 
via setup. Aplicável 

A-7 SISTEMA OPERACIONAL I 

A-7.01 

Possuir instalado e licenciado o sistema operacional Microsoft® 
Windows 10 ou 11 Home 64 bits, em Português do Brasil (PT-BR), 
na modalidade OEM, com a respectiva chave de ativação gravada 
na memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na 
instalação do Sistema Operacional e acompanhado da respectiva 
documentação. Aplicável 
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A-7.02 

O fabricante deve disponibilizar website para download gratuito de 
todos os drivers de dispositivos, BIOS e firmwares para o 
microcomputador ofertado, incluindo correções e atualizações. Aplicável 

A-8 CONTROLADORA DE VÍDEO I 

A-8.01 Controladora de vídeo integrada ou off-board Aplicável 

A-8.02 

Drivers compatíveis com o sistema operacional do equipamento 
(Windows 10 ou 11 64 bits). Aplicável 

A-9 MULTIMIDIA I 

A-9.01 

O notebook deverá ter, no mínimo, 1 (um) microfone e 1 (um) alto 
falante integrado ao equipamento, conectado diretamente à 
controladora de som do próprio microcomputador pessoal. Sem 
adaptações; Aplicável 

A-9.02 

Webcam integrada na parte superior central da tela e resolução 
mínima de 720p High-Definition (HD); Aplicável 

A-10 TELA I 

A-10.01 Tamanho em polegadas até 14' 

A-10.02 Resolução mínima nativa FULL HD 

A-10.03 Retroiluminação de LED Aplicável 

A-10.04 Tratamento antirreflexivo na tela ou anti-glare; Aplicável 

A-11 TECLADO I 

A-11.01 Teclado ABNT ou ABNT-2 ou americano 

A-11.02 Teclado Retroiluminado Aplicável 

A-12 ALIMENTAÇÃO I 

A-12.01 

Adaptador externo bifásico automático para corrente alternada 
projetado para o modelo e do mesmo fabricante do notebook Aplicável 

A-12.02 

Conector (plug) do cabo de alimentação com 3 pinos, padrão 
NBR14136; Aplicável 

A-13 GARANTIA  E ASSISTÊNCIA TÉCNICA I 
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A-13.01 

Garantia do fabricante de funcionamento será pelo período de 12 
(doze) meses on-site nos locais descritos neste documento. Aplicável 

A-13.02 

Os serviços de garantia deverão ser prestados pelo fabricante e 
deverá comprovar junto a sua proposta através de carta que o 
período de garantia será de acordo com as condições exigidas no 
edital. Aplicável 

A-13.03 

As soluções CONTRATADAS deverão possuir sistema para abertura 
de chamados para acionamento através do site do fabricante ou 
através do 0800 do fabricante do equipamento. Aplicável 

A-13.04 

As soluções CONTRATADAS deverão manter um endereço online 
para abertura de chamados com usuário e senhas de posse da 
CONTRATANTE bem como canais telefônicas e e-mail para 
eventuais questões técnicas e administrativas. Aplicável 

A-14 BATERIA I 

A-14.01 Bateria de 4-Celulas com capacidade mínima de 52WHr Aplicável 

A-15 DIMENSÕES I 

A-15.01 Peso máximo 1,5 kg 
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Item 2 – Smartphone para desenvolvimento de app iOS 

 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TIPO 1 

  Descrição Resumida 

Processador: Apple A13 Bionic (7 nm+) ou 
superior 
Memória RAM: 4 Gbytes 
Armazenamento: 128 GB SSD; 
Sistema Operacional: iOS 15 ou superior; 
Tela: 6,1 polegadas ou superior 
Acessórios: cabos de alimentação; 
Conectividade: Wifi, NFC, GPS e Bluetooth; 
Garantia: mínima on site de 12 meses; 
Modelo de referência: iPhone 11 ou superior 

A-1 PROCESSADOR I 

A-1.01 

Processador de 6 núcleos (Hexa-core) com velocidade mínima 
de 1,8 GHz Aplicável 

A-2 MEMÓRIA RAM I 

A-2.01 Capacidade mínima 4 GB 

A-3 ARMAZENAMENTO I 

A-3.03 Memória interna mínima 128 GB 

A-4 COMUNICAÇÃO I 

A-4.01 Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz) Aplicável 

A-4.02 

Rede de dados 3G, 4G e 5G nos padrões autorizados pela 
ANATEL Aplicável 

A-4.03 Wi-fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth, conexão com pc via USB Aplicável 

A-5 SISTEMA OPERACIONAL I 

A-5.01 iOS 15 (ou superior) aplicável 
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A-6 TELA I 

A-6.01 Tamanho mínimo diagonal 6 polegadas 

A-6.02 touchscreen capacitivo e multitouch Aplicável 

A-6.03 Resolução mínima de 1170 x 2532 pixel, 16 milhões de cores Aplicável 

A-7 PESO I 

A-7.01 Peso máximo 250 gramas 

A-8 CÂMERAS I 

A-8.01 

Câmera traseira dupla, sendo uma com, no mínimo, 12 Mp e 
câmera frontal de 12 Mp Aplicável 

A-9 SENSORES I 

A-9.01 Sensor de GPS Aplicável 

A-9.02 Sensor de autorrotação de tela Aplicável 

A-10 ACESSÓRIOS I 

A-10.01 

carregador bivolt, manual de instruções de uso do aparelho em 
português (imprimido em papel ou online) Aplicável 

A-11 BATERIA I 

A-11.01 capacidade mínima 3500 mAh 

A-12 FUNCIONALIDADES I 

A-12.01 

Vibração, Viva voz, Discagem Rápida, Conferência, Registro 
de chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do 
uso de dados, modo avião, Chamada em Espera, Player de 
Música e Vídeo, Browser com suporte a html/HTML5, Envio de 
SMS e MMS, Predição de texto, calculadora, agenda de 
compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de 
Tela e Acesso ao celular por senha, Suporte a conta de e-mail, 
Permitir a visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), 
permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo, 
quando disponível pelo sistema operacional Aplicável 
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Item 3 – Placa de Rede Modelo A 

 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TIPO 1 

  Descrição Resumida 

Placa de Rede Dual Port Fibra 10Gbps 
SFP+ compatível com servidor HP 
DL580G5 + GBICs LC Duplex 10G LR 
Monomodo 1310nm 
Garantia: mínima on site de 12 meses; 
Modelo de referência: NC550SFP  ou 
similar, ou equivalente ou de melhor 
qualidade. 

A-1 ESPECIFICAÇÕES I 

A-1.01 Tipo de Interface (Bus) PCI Express(x8) 

A-1.02 

Deve acompanhar 2 GBICs LC Duplex 10G LR 
Monomodo 1310nm Aplicável 

A-1.03 Número total de portas Dual Port (2 x 10 GbE) 

A-1.04 Largura de barramento PCI 8 vias 

A-1.05 Tipo de produto cartão Ethernet 10 Gigabit Ethernet 

A-1.06 Protocolo de Link de Dados 10 GigE 

A-1.07 Taxa de transferência 10Gbps 

A-1.08 Tipo de slot de expansão 2 (total) / 2 (free)x SFP+ 

A-1.09 Green Compliance com Certificado RoHS-6; Aplicável 

A-1.10 Altura total low-profile 

A-1.11 Número total de slots de expansão 2 

A-1.12 Número de slots SFP+ 2 

A-1.13 Form Factor cartão plug-in 
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A-1.14 Tecnologia de rede 10GBASE-X 

A-1.15 Dispositivos suportados PC e servidores 

A-1.16 Interface do Host PCI Express x8 

A-1.17 Tecnologia de conectividade Wired 

A-1.18 Tipo de meio suportado fibra óptica 

A-1.19 

Deve suportar transceiver de terceiros e que não 
sejam do próprio fabricante (unsupported 
transceivers). Aplicável 

  

Item 4 – Placa de Rede Modelo B 

 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TIPO 1 

  Descrição Resumida 

Placa de Rede Dual Port Fibra 10Gbps 
SFP+ compatível com servidor DELL R710 
+ GBICs LC Duplex 10G LR Monomodo 
1310nm 
Garantia: mínima on site de 12 meses; 
Modelo de referência: Broadcom 57810S 
Dual-Port 10GbE SFP+  ou similar, ou 
equivalente ou de melhor qualidade. 

A-1 ESPECIFICAÇÕES I 

A-1.01 Tipo de Interface (Bus) PCI Express(x8) 

A-1.02 

Deve acompanhar 2 GBICs LC Duplex 10G LR 
Monomodo 1310nm Aplicável 

A-1.03 Número total de portas Dual Port (2 x 10 GbE) 
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A-1.04 Largura de barramento PCI 8 vias 

A-1.05 Tipo de produto cartão Ethernet 10 Gigabit Ethernet 

A-1.06 Protocolo de Link de Dados 10 GigE 

A-1.07 Taxa de transferência 10Gbps 

A-1.08 Tipo de slot de expansão 2 (total) / 2 (free)x SFP+ 

A-1.09 Green Compliance com Certificado RoHS-6; Aplicável 

A-1.10 Altura total integral 

A-1.11 Número total de slots de expansão 2 

A-1.12 Número de slots SFP+ 2 

A-1.13 Form Factor cartão plug-in 

A-1.14 Tecnologia de rede 10GBASE-X 

A-1.15 Dispositivos suportados PC e servidores 

A-1.16 Interface do Host PCI Express x8 

A-1.17 Tecnologia de conectividade Wired 

A-1.18 Tipo de meio suportado fibra óptica 

A-1.19 

Deve suportar transceiver de terceiros e que não 
sejam do próprio fabricante (unsupported 
transceivers). Aplicável 

  

Item 5 – Placa de Rede Modelo C 

 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TIPO 1 
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  Descrição Resumida 

Placa de Rede Dual Port Fibra 10Gbps 
SFP+ compatível com servidor Dell 
PowerEdge R540 + GBICs LC Duplex 10G 
LR Monomodo 1310nm 
Garantia: mínima on site de 12 meses; 
Modelo de referência: Broadcom 57412 
Dual-Port 10GbE SFP+  ou similar, ou 
equivalente ou de melhor qualidade. 

A-1 ESPECIFICAÇÕES I 

A-1.01 Tipo de Interface (Bus) PCI Express(x8) 

A-1.02 

Deve acompanhar 2 GBICs LC Duplex 10G LR 
Monomodo 1310nm Aplicável 

A-1.03 Número total de portas Dual Port (2 x 10 GbE) 

A-1.04 Largura de barramento PCI 8 vias 

A-1.05 Tipo de produto cartão Ethernet 10 Gigabit Ethernet 

A-1.06 Protocolo de Link de Dados 10 GigE 

A-1.07 Taxa de transferência 10Gbps 

A-1.08 Tipo de slot de expansão 2 (total) / 2 (free)x SFP+ 

A-1.09 Green Compliance com Certificado RoHS-6; Aplicável 

A-1.10 Altura total integral 

A-1.11 Número total de slots de expansão 2 

A-1.12 Número de slots SFP+ 2 

A-1.13 Form Factor cartão plug-in 

A-1.14 Tecnologia de rede 10GBASE-X 

A-1.15 Dispositivos suportados PC e servidores 

A-1.16 Interface do Host PCI Express x8 

A-1.17 Tecnologia de conectividade Wired 
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A-1.18 Tipo de meio suportado fibra óptica 

A-1.19 

Deve suportar transceiver de terceiros e que não 
sejam do próprio fabricante (unsupported 
transceivers). Aplicável 

  

Item 6 – Discos (Storage) 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TIPO 1 

  Descrição Resumida 

SSD Enterprise 
para storage DELL 
PowerVault 
MD32XX 
Garantia: mínima 
de 24 meses; 
Modelo de 
referência: Sandisk 
LT0400WM 

A-1 ESPECIFICAÇÕES I 

A-
1.01 Capacidade de armazenamento mínima 240GB 

A-
1.02 

Compatível com storage DELL PowerVault MD32XX, conforme especificação 
disponível 
em: https://downloads.dell.com/manuals/common/md32xx_md36xx_supportmatrix_en-
us.pdf (página 23) Aplicável 

A- HD Interno de uso Enterprise (24/7) Aplicável 

https://downloads.dell.com/manuals/common/md32xx_md36xx_supportmatrix_en-us.pdf
https://downloads.dell.com/manuals/common/md32xx_md36xx_supportmatrix_en-us.pdf
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1.03 

A-
1.04 Tecnologia SSD Aplicável 

A-
1.05 Tipo NAND Flash Memory 

multi-level cell 
(MLC) 

A-
1.06 Confiabilidade/Integridade de Dados; Aplicável 

A-
1.07 Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana Aplicável 

A-
1.08 Taxa de transferência de dados de 12 Gbps Aplicável 

A-
1.09 Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses pelo fabricante, a partir da entrega Aplicável 

A-
1.10 Manual do usuário em Português (Brasil) ou Inglês Aplicável 

 Item 7 – Módulo de Comunicação 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TIPO 1 

  Descrição Resumida 

Módulo de comunicação 10 Gbps PN 
3C17268 para Switch 3Com 5500G-EI 
Garantia: mínima on site de 12 meses; 
Modelo de referência: SuperStack HP 
XFP-5500 

A-1 ESPECIFICAÇÕES I 

A-1.01 SKU : 3C17268 Aplicável 

A-1.02 

Compatível com qualquer modelo da família Switch 
5500G-EI. Aplicável 
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A-1.03 

Fornece duas conexões de fibra óptica de 10 Gbps 
de alto desempenho entre dispositivos para 
aplicativos com uso intensivo de largura de banda. Aplicável 

A-1.04 Tecnologia SSD Aplicável 

A-1.05 Tipo NAND Flash Memory multi-level cell (MLC) 

A-1.06 Confiabilidade/Integridade de Dados; Aplicável 

A-1.07 Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana Aplicável 

A-1.08 Taxa de transferência de dados de 12 Gbps Aplicável 

A-1.09 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses pelo 
fabricante, a partir da entrega Aplicável 

A-1.10 Manual do usuário em Português (Brasil) ou Inglês integral 
 

Item 8 – Notebook 

 

Notebook. 
Processador: 
8 MB de cache e pertencente a geração mais recente disponibilizada pela fabricante 

(não serão aceitos processadores descontinuados); 
A frequência base do processador de 1,8 Ghz; 
O processador deve possuir 4 núcleos físicos e 6 lógicos (ou Threads); 
O Thermal Design Power (TDP) de 45 W ou o mais baixo possível; 
O processador deve dar suporte à criptografia AES; 
A velocidade de operação máxima do processador (Turbo) acima de 3,0Ghz, sem o uso de overclock; 
Deve conter instruções SSE4.0 ou superior, instrução de virtualização e AES; 
Litografia de 14nm (nanômetros); 
O processador deve operar dentro das especificações originais de seu fabricante; 
Memória: 
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• 16 GB frequência mínima de 2400Mhz; 

• Se houver dois ou mais pentes conectados ao equipamento, os mesmos devem ser homologados pelo fabricante do equipamento e devem estar de 
forma que a tecnologia dual channel seja ativada; 

HD: 

• Espaço de armazenamento de 240 GB;  

• O HD deve ser do tipo SSD ou M.2; 
Bios/UEFI: 

• A interface de configuração deve possuir opção padrão de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês, compatível com o UEFI 2.5; 

• Deve suportar a tecnologia ACPI e ter a versão mais atualizada da BIOS/UEFI; 

• Deverá possuir campo para inserção de número de patrimônio do microcomputador pessoal (com no mínimo dez dígitos), sendo possível a leitura 
deste pelo módulo de inventário que integra o System Center Configuration Manager 2012; 

• Implementação em flash memory, atualizável diretamente pelo microcomputador pessoal, com senhas separadas para acesso do usuário comum e do 
administrador do equipamento, proteção integrada contra vírus de boot, alerta de troca ou remoção de memória e, suportando o registro de número 
de série do equipamento, podendo estes números serem lidos remotamente via comandos DMI 2.0 ou superior; 

• O BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória 
RAM, saúde do disco rígido ou SSD, interface de rede, interface gráfica e portas USB. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de 
chamado em Garantia; 

Placa-Mãe: 

• Ativação remota do microcomputador pessoal pela rede (Wake on Lan), com suporte total à BIOS/UEFI e ser autossuficiente nos requisitos para tal; 

• Ativação remota do computador pela rede (Wake on Lan), com suporte total à BIOS/UEFI e ser autossuficiente nos requisitos para tal; 

• Deverá suportar boot por pendrive, rede (PXE), HD e CD/DVD; 

• Deve possuir, no mínimo 1 (um) slot M.2 compatível com disco SSD, sem uso de placa de expansão; 

• O notebook deve ter no mínimo 2 portas USB compatível com a tecnologia USB 3.1 e uma porta adicional energizada, que permite recarga mesmo 
com o equipamento desligado; 

Placa de Vídeo: 

• Dedicada (sem compartilhamento com a memória principal) deve suportar a resolução máxima de 1920x1080@60Hz pela conexão HDMI ou 
DisplayPort; 

• Atual, com memória de 2GB GDDR5 e interface de 64 btis; 

• Deve ser capaz de suportar a utilização de 2 telas; 

• Ser compatível com DirectX 12, com OpenGL 4.4, OpenCL, Cuda ou ATI Stream;  
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Performance: 

• Deverá atingir índice de, no mínimo, 8.750 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 
https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php. 

Tela: 

• 14” polegadas de diagonal e suportar uma resolução nativa HD ( 1920x1080 pixels);  

• Possuir uma proporção mínima de 16:9; 

• Tela 100% plana de LED; 

• Tratamento antirreflexivo na tela ou anti-glare; 

• Controle de brilho regulável através de teclas funcionais do teclado; 
Conexões: 

• É obrigatório ter ao menos uma porta DisplayPort ou HDMI 1.4, sem uso de adaptadores; 

• Caso o notebook apresente porta somente DisplayPort e nenhuma HDMI, deverá acompanhar adaptador de DisplayPort para HDMI; 

• Pelo menos 1 (uma) porta VGA (compatibilidade com projetores e monitores angos). Caso não tenha porta VGA, é aceito adaptadores de acordo com 
o tipo de porta disponível no equipamento: USB-C para VGA, HDMI para VGA ou DisplayPort para VGA; 

Ethernet: 

• A placa de rede integrada deve ser do padrão Gigabit Ethernet; 

• Placa de rede (porta RJ45 fêmea) on board capaz de negociar automaticamente as velocidades 10/100/1000 Mbps; 

• Suporte a 802.1q; 
Wireless: 

• Interface de rede Wireless (sem fio) atualizada, suportando o padrão IEEE 802.11 ax; 

• A placa de rede sem fio deve suportar trabalhar nas frequências 2,4Ghz e 5Ghz, homologado pela Anatel, possuindo respectivo selo de homologação; 

• Suportar as tecnologias de criptografia WPA2 Personal e Enterprise, bem como 

• autenticação 802.1x; 

• A placa de rede sem fio deve ser integrada no equipamento, sem quaisquer adaptadores; 
Multimídia: 

• O notebook deverá ter, no mínimo, 1 (um) microfone e 1 (um) alto-falante integrado ao equipamento, conectado diretamente à controladora de som 
do próprio microcomputador pessoal. Sem adaptações;  

• Webcam integrada na parte superior central da tela e resolução de 720p HighDefinion (HD);  
Teclado: 

• Teclado padrão português brasileiro ABNT-2 com as teclas vírgula, crase, acento circunflexo, agudo, l (pipe) e o cê-cedilha;  
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• A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;  
Mouse: 

• O equipamento deve vir acompanhado de mouse de 1000 DPI; 

• Com fio; 

• O mouse deve ser do tipo óptico ambidestro, não podendo ser do tipo mini; 

• Botão central próprio para rolagem (scroll); 

• Deve ser da mesma fabricante que o Notebook ou projetado especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceito mouse 
de livre comercialização;  

Alimentação: 

• Adaptador externo para corrente alternada de no mínimo 65 W, 100 a 240 VAC automático, com função para carregar a(s) bateria(s) operacional (is) e 
respectivo cabo de força com os pinos fase e neutro;  

• Conector (plug) do cabo de alimentação com 3 pinos, padrão NBR14136;  

• A bateria deve ser do mesmo fabricante do equipamento principal;  

• Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente;  
Sistema Operacional: 

• Deverão ser fornecidas as seguintes licenças de uso de software para cada notebook pessoal: Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Pro 64bits 
ou mais recente, em português, com a devida licença de uso, também em português; O Sistema Operacional disponibilizado deve conter o recurso de 
ingressão no domínio.  

Maleta: 

• Maleta ou mochila do mesmo fabricante do equipamento para acondicionamento do notebook e seus acessórios;  
Geral: 

• O equipamento deverá ter certificado EPEAT 2018 (sua última versão lançada em 2019) ou possuir certificação de sustentabilidade equivalente 
devidamente comprovada. Caso o equipamento seja certificado EPEAT, a comprovação será por meio de consulta ao site https://epeat.net; 

• Segurança da BIOS: Desenvolvida de acordo com o padrão se segurança NIST 800- 147 ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade da 
BIOS; 

• Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em 
acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nativa da BIOS, deverá ser oficialmente 
homologada pelo Fabricante do equipamento; 

• A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses para todo equipamento, contada a partir do recebimento definitivo do 
equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante; 
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• Deverá ser fornecida toda a documentação do notebook on-line; 

• Deve ser disponibilizado as mídias (físicas ou digitais) para instalação e recuperação (off-line) do sistema operacional, office e drivers; 

• Os drivers para o pleno funcionamento de todo equipamento devem estar disponíveis no próprio site da fabricante. Não sendo aceito 
disponibilizações em sites de terceiros ou por URL específicas; 

• Peso do notebook de, no máximo, 1,8 Kg, incluindo a bateria; 

• Deve ser de modelo corporativo, atual, em linha de produção dos fabricantes e do tipo Notebook, devidamente comprovado pelo fabricante; 

• O notebook deve funcionar ligado somente à energia e somente à bateria; 

• A bateria deve ser de íons de lítio, com 3 células e 45Whr; 

• A bateria deve ter autonomia para 6 horas de uso em desempenho geral padrão de fábrica (médio) ou alto; 

• Para esse item não será considerado configurações com desempenho mínimo ou em economia de energia; 

• A garantia deve ser a mesma para todo o equipamento e acessórios fornecidos; 

• A abertura do equipamento poderá ser realizada pelos próprios técnicos do IFES, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia; 

• O fabricante do equipamento deverá informar as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia nos Estados da 
Região ao qual apresenta a proposta; 

• O documento deve estar incluso na proposta técnica; 

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

Certificação: 

• O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do 
documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional pré-instalado;  

• O equipamento deve ser comprovadamente aderente à portaria 170/2012 do INMETRO no que se refere a segurança para o usuário e instalações, 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. Será aceita a comprovação dos requisitos da portaria 170/2012 do INMETRO por intermédio 
da certificação EPEAT;  

• Comprovação de baixo nível de ruído conforme ISO 9296 ou equivalente;  

• O equipamento deverá ter certificado da Energy Star hp://www.energystar.gov/producinder/product/cerfied-computers/results ou possuir 
certificação nacional similar;  

• Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão ser compatíveis com o sistema operacional Windows 10 64 bit;  

• Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou superior da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado 
através de documentação do fabricante do equipamento;  

• Comprovação de que nenhum dos equipamentos fornecidos contêm substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 



 

 
PROCESSO Nº 138.145-01/2022 

(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS 
(Restricon of Certain Hazardous Substances);  

• Todas as comprovações e/ou certificações mencionadas neste Termo de Referência poderão ser realizadas através de certificações nacionais ou 
internacionais equivalentes emitidas por organismos acreditados pelo INMETRO;  

Outros: 

• O equipamento (notebook, mouse, fonte e demais componentes) obrigatoriamente deverá estar padronizado na cor preta, cinza ou preta/cinza 

• O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico; 

• Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas; 

• Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes; 

• Os notebooks deverão possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações, bem como vir acompanhado dos 
mesmos; 

Modelos de referência: Lenovo Thinkpad E14_Spec / DELL Latitude 514 e HP Probook 440 G7. 
 

Item 9 – NoBreak 

ACUMULADOR DE TENSÃO – 06 kVA (NOBREAK) 
 
 

1. Deverá ser do tipo Senoidal On-line com Dupla Conversão; 
2. Deverá possuir, no mínimo:  
3. Potência de 06kVA; 
4. Fornecer autonomia de 20 min a 60% da carga; 
5. Tensão de entrada: 115-127(opcional) ou  220 V; 
6. Tensão de saída regulável: 115-127 ou 220V; 
7. Compatível com frequência de 60 Hz; 
8. Conexão de saída: Barras de terminais (bornes) ou tomadas de acordo com o padrão brasileiro, norma ABNT NBR 1436; 
9. Possuir tempo de transferência zero/dupla conversão; 
10. O equipamento deverá  funcionar com baterias seladas do tipo VRLA(Livre de Manutenção); 
11. Ser compatível com gerador de energia; 
12. Possuir by pass automático; 
13. Possibilitar troca de baterias com o nobreak em funcionamento; 
14. Possuir conexão para baterias externas para expansão da autonomia; 
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15. Possuir display inteligente LCD e teclas de comando com informações como: carga, tempo de autonomia, entre outras informações importantes; 
16. Permitir gerenciamento, local e remoto, do nobreak via protocolo TCP/IP, HTTP e SNMP; 
17. Possuir um adaptador de rede ethernet (rj45) para comunicação via internet e/ou redes corporativas através dos protocolos SNMP, HTTP, TCP/IP;  
18. Possuir, no mínimo, 1 porta serial (RS-232) e 1 porta USB para funções de relatório de eventos, indicação de temperatura, tensão de entrada, tensão de saída, potência de saída, 

porcentagem de carga das baterias, frequência de rede, função shutdown e restore e condição de operação do nobreak; 
19. Deverá vir acompanhado de um cabo serial; 
20. Software para gerenciamento de energia: deverá acompanhar o equipamento em mídia de instalação ou disponível para download via site, cabos e outros materiais para o pleno 

funcionamento dos nobreaks. o software deverá permitir a emissão do relatório de eventos, indicação de temperatura, tensão de entrada, tensão de saída, potência de saída, 
porcentagem de carga das baterias, frequência de rede, condição de operação do nobreak. 

 
Garantia mínima de 12 meses 
 


