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Apêndice A - Especificação detalhada dos itens 
 

 
ITEM 52 - Computador. Microcomputador. 
 

COMPUTADOR 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS  

PROCESSADOR  

Microcomputador com arquitetura x86, com suporte 32 e 64 bits, utilização de sistemas operacionais de 64 
bits, controlador de memória e processamento gráficos integrados ao processador.  

Frequência de trabalho mínima de 2.9 GHz, não considerando o uso de recurso de overclocking, modo turbo 
ou similares.  

Quantidade mínima de cores do processador: 6 (Seis) 

Capacidade mínima de cache integrado ao processador: 9 (nove) MB 

O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado na proposta de fornecimento. O processador 
deverá estar em linha de produção pelo fabricante e ser da última (OU da penúltima) geração disponível, 
com ano de produção a partir de 2019. Não serão aceitos processadores descontinuados.  

MEMÓRIA RAM  

Memória SDRAM Tipo DDR4 frequência mínima de 2.400 MHz  

Tamanho mínimo de memória: 8 (oito) GB 

Tamanho mínimo em módulo único de memória: 8 (oito)GB 

Capacidade mínima de expansão: 16 (dezesseis) GB 

ARMAZENAMENTO  

Unidade de armazenamento de estado sólido SSD (Solid State Drive) interna SATA 3 ou M.2  

Unidade de armazenamento de disco magnético HDD (Hard Drive Disk) interna SATA 3.  

Capacidade de armazenamento mínimo de estado sólido (SSD): 256 MB 

Capacidade de armazenamento mínimo da unidade de armazenamento de magnético (HDD): 1 TB 

PLACA-MÃE  

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

Compatível com o padrão Plugand-Play  

Quantidade de slots de memória mínimo: 2 

Controladora SATA 3 (6 Gbps) ou padrão superior, compatível com a unidade de armazenamento ofertada.  

Chipset com suporte à memória RAM do tipo DDR-4 SDRAM sendo capaz de operar com dois canais 
simultâneos ( Dual Channel )  

Suporte a boot por dispositivo pendrive, pela rede ou disco conectado a uma porta USB (2.0 ou 3.0).  

INTERFACE  

Possuir, no mínimo, 03 (três) interfaces de vídeo. Deve-se ter 01 (uma) VGA e as 02 (duas) digitais, sendo 
pelo menos uma HDMI e outra DisplayPort.  

Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 02 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 02 (duas) 
USB 2.0 – não sendo permitida a utilização de hubs.  

Quantidade mínima de interfaces SATA 3: 1 (uma) 

Quantidade mínima de Interface M2: 1 (uma) 

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000), com autosense , full-duplex , 
configurável por software , função Wake-on-Lan , suporte aos padrões PXE 2.0 e suporte aos protocolos IEEE 
802.1X e SNMP.  

Possuir interfaces para áudio estéreo de 16 bits (mic-in e line-out), sendo pelo menos 01 (uma) mic-in e 01 
(uma) line-out na parte frontal do gabinete, podendo ser do tipo combo.  

Interface de rede sem fio com suporte à wave 2 com antena interna ou externa destacável inclusa. Modo de 
operação: Dualband. Números de Antenas: ao menos 1 Ganho por Antena: No mínimo de ganho de 3dbi 
Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Frequência de Sinal: 2.4GHz ou 5GHz No 
mínimo 700Mbps em 5GHz, No mínimo 300Mbps em 2.4GHz Segurança rede sem fio: Suporta WEP 64/128 
bit ,WPAPSK/WPA2-PSK, Tipos de Autenticação: WPA and WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-
FAST),  

BIOS 

Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para Termo de referência 
(BIOS do próprio fabricante do equipamento ou que tenha direitos de copyright sobre esse BIOS, 
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comprovado através de atestado específico para este termo de referência, fornecido pelo fabricante, 
declarando o modelo do equipamento) 

Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo flash EPROM 

Deve suportar atualizações remotas (via software de gerenciamento) e atualizações do próprio BIOS em 
modo online (co nectado à internet), sendo obrigatório que o processo de atualização possa ser obtido 
diretamente através de website of icial do fabricante do equipamento. 

O fabricante do equipamento deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright e o 
fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição 

Possuir suporte ao recurso WOL (Wake-on-LAN ) e PXE (Pre-boot Execution Enviroment ), de forma que 
permita ligar a máquina e realizar o boot via rede, mesmo com o equipamento desligado 

Permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem “.ISO” e/ou “.IMG” via compartilhamento de 
rede e dispositivos de armazenamento USB (pendrive ) 

Possuir funcionalidade que permita habilitar e desabilitar interfaces USB (individualmente). 

Possuir sistema de diagnóstico de hardware c om análise da CPU, memória, HD, USB e Placa Mãe. O sistema 
de diagnóstico deve ser capaz de ser executado na inicialização do POST. 

SISTEMA OPERACIONAL 

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

A imagem a ser fornecida pela CONTRATADA deve permitir a ativação do sistema operacional através da 
leitura da chave armazenada na BIOS 

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

CONTROLADORA DE VÍDEO 

Controladora de vídeo integrada com suporte a 
alocação de memória para, no mínimo 1 GB de memória. Resolução de vídeo de 1920 x 1080 com taxa de 
atualização de 60 Hz ou superior; e 
suporte a todas as resoluções do monitor ofertado e suporte mínimo a 16 milhões de cores 
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Drivers compatíveis com o sistema operacional do 
equipamento (Windows 11 64 bits) 

Suporte aos padrões OPENGL 4.5 e DIRECTX 12, ou versões superiores 

Suporte para utilização de pelo menos 3 (três) monitores simultâneos, com opções para imagem duplicada e 
extensão da área de trabalho. 

TECLADO 

Possuir teclado padrão ABNT-2 com ajuste de inclinação e conexão USB (sem uso de adaptador PS2), 
integralmente compatível 
com o computador ofertado, sendo do mesmo fabricante (admitido regime OEM) e predominantemente da 
mesma cor do conjunto. 

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

Cabo de no minimo 1,5 metros, não podendo ser retrátil. 

MOUSE 

Possuir mouse com tecnologia óptica OU laser, com resolução mínima de 1.000 DPI, de conformação 
ambidestra (simétrico), com botões esquerdo, direito e scroll central (próprio para rolagem) e conexão USB 
(sem uso de adaptador PS2), compatível com o computador ofertado – sendo do mesmo fabricante 
(admitido regime OEM) e predominantemente da mesma cor do conjunto; 

Deve ser acompanhado de mouse pad com superfície adequada para operação. 

Cabo de no minimo 1,5 metros, não podendo ser retrátil 

GABINETE 

Tipo de gabinete aceitos: 
USFF (Ultra Small Form Factor) ou MFF  (Micro Form Factor) 
 

O gabinete do equipamento deve ter apresentação discreta, para uso corporativo. Não deve possuir cantos, 
arrestas ou bordas 
cortantes. Não deve possuir “efeitos” de iluminação ou transparências. Deve ser do mesmo fabricante do 
conjunto (sendo admitido 
regime OEM). 

O gabinete deverá possuir projeto Tool-Less original do fabricante do equipamento, não sendo aceitas 
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quaisquer adaptações no gabinete. Permitir a abertura do gabinete e a remoção dos componentes (memória 
e unidade de armazenamento) sem utilização de ferramentas (funcionalidade tool less original do 
fabricante), sendo aceitos parafusos recartilhados para a abertura do gabinete. 
Exceto para instalação ou remoção de unidades de armazenamento ou placa wireless do tipo M.2 que 
necessitam de utilização de parafuso para sua fixação; 

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

Possuir ventilação nas partes frontal e traseira – não sendo admitidas aberturas para ventilação nas partes 
superior, inferior e lateral. 

Possuir chave liga/desliga (do tipo botão ou touch ) e luz de indicação de computador ligado 
e de atividade da unidade de armazenamento, na parte frontal do gabinete. 

Possuir conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo. 

Possuir alto-falante integrado ao gabinete ou placa mãe, interno ao gabinete, com capacidade de reproduzir 
os sons do sistema e áudios MP3, WMA, entre outros provenientes de arquivos, mídias e internet . O alto- 
falante deverá se desligar automaticamente, sem qualquer tipo de interferência do usuário, quando da 
conexão de um fone de ouvido ou caixas de som externas. 

Possuir fonte de alimentação com qualquer tensão de entrada na faixa entre 100V e 240V com chaveamento 
automático (frequência 50 a 
60 Hz automática), dimensionada para suportar 
a configuração máxima do equipamento, eficiência mínima de 85% (comprovado por laudo técnico 
reconhecido ou declaração do fabricante) e acompanhada de cabo de alimentação no padrão NBR 14136. 

Apresentar baixo nível de ruído, conforme a NBR 10152 ou ISO7799:1999. 

Ser compatível com instalação de solução de segurança física padrão kensington (anilha/abertura). Cada 
equipamento deverá ser 
acompanhando de 01 (um) cabo de aço com trava/lacre do padrão kensington do tipo chave/segredo. 

Permite instalação de cadeado para impedir abertura do gabinete. Cada equipamento deverá vir 
acompanhado com o cadeado em dimensões apropriadas para fechamento do 
equipamento e passagem de cabos pelo seu interior (mouse, teclado e video). 

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
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Garantia do fabricante de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses on-site nos locais 
descritos neste documento; 

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. 

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. 

ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Quando não especificadas exceções, não serão admitidos equipamentos modificados através de 
adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro 
procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente o equipamento ou suas 
partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis 

Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 
internos devem ser dos mesmos modelos e marcas constantes na proposta comercial e utilizados nos 
equipamentos enviados para avaliação e/ou 
homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admite-se substituições por 
componente com qualidade e características idênticas ou superiores, desde que aceito pelo CONTRATANTE, 
mediante nova homologação. 

Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua instalação bem como a de seus 
componentes. Todos os cabos necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com 
comprimento de, no mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). 

Cada equipamento deverá ser acompanhando de 01 (um) cabo de aço com trava/lacre do padrão kensington 
do tipo chave/segredo. 

Todos os equipamentos deverão ser entregues 
devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e a armazenagem. 

 
 
 
 
 


