
  

 

REGISTRO DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Dados do Pregão:  

Número pregão: 4/2016 

Número da Ata de Registro de Preço:  3/2016 

Órgão Gestor: INSS 

UASG:   158135 

Contato no órgão para adesão:     Danilson Lobato  91- 3342-0617  da.reitoria@ifpa.edu.br 

Validade da ata:      07/07/2016  até  06/07/2017 

 

Fornecedor: 

CNPJ: 16.443.322/0001-– I.M.LUDWIG – EPP 

Fone: 91 3221 4610 – 91 988593200 – Belém PA 

Contato: Maxwell Barros 

E-mail: licitacao@cz1.com.br – maxwell@cz1.com.br  

Item   Especificações Técnicas   Qtd  Preço/Und (R$)  Preço Total (R$)  

 GRUPO 01 - DESKTOP     

01  

 Desktop Tipo I HP Elitedesk 800 SFF  
+ Monitor E2200HQ 21,5 LED 1920X1080 Widescreen  
Full HD Intel® Core™ i5 
HD 500 GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD 
Memoria 4GB DDR4 - 2133 DIMM 
Intel® Q85 Express Intel® Haswell Slim SuperMult TPM  
1.2 DTS Sound + 
Windows 8  Professional 64 com downgrade para  
Windows 7 pro 
3 anos Garantia on-site 

  

216  4.699,00  1.014.984,00  

02  

 Desktop Tipo I HP Elitedesk 800 SFF  
+ Monitor E2200HQ 21,5 LED 1920X1080 Widescreen 
Full HD 
Processador Intel® Core™ i5 
HD 1TB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD 
Memoria 8 GB DDR4-2133 DIMM 
Intel® Q85 Express Intel® Haswell Slim SuperMult TPM  
1.2 DTS Sound + 
Windows 8  Professional 64 com downgrade para  
Windows 7 pro 
3 anos Garantia on-site 

 

460  4.992,00  2.296.320,00  
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 ITEM 04 – NOTEBOOK     

04  

 Modelo: HP Prodesk 640  
Procedência: Nacional  
Notebook ProBook na seguinte configuração:  
Processador: Intel i5 4300M,  
Tela: 14 polegadas,  
Disco Rígido: 500GB,  
Possui StickPoint, WebCam 720p,  
Wireless b/g/n 802.11b, 802.11g e 802.11n, 
protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP  
64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x,  
Bluethoot  
4.0, Rede Gigabit,  
Leitor Biométrico, Leitor de Smart Card, Conector para 

Docking Station, Unidade de DVD/RW integrada ao 

equipamento Controladora de áudio de alta- definição 

integrada, Teclado HP ABNT2, Mouse thouchpad com 

dois botões e área de rolagem, tecnologia TPM 1.2 

ativado, Sistema Operacional Windows 10 Pro x64 com 

downgrade para Windows 7 Pro x64, Garantia de 3 anos 

On-site  

 

79  5.995,00  473.605,00  

 ITEM 06 – ESTABILIZADOR     

06  

- 

ESTABILIZADOR 1KVA 
Marca: SMS  
Modelo: Progressive III 
Descrição:  
Características de entrada:  
Microprocessador RISC/FLASH - Interativo - regulação on-

line 
Fusível rearmável; 

 Função True RMS;  
 Chave liga/desliga embutida;  

275  326,00  89.650,00  

  -    

 -    

 

-  Rendimento Mínimo: > 92%;  
- Proteções Contra: Sobrecarga com desligamento 

automático; Sobreaquecimento; Curto-circuito; 

Surtos de tensão; Sub/sobretensao da rede 

elétrico;  
 

  

 -  Atender à norma NBR 14373:2006;     

 -  Filtro de linha interno;  
Garantia e Suporte Serviços de suporte e assistência 

técnica para HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da 

solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada 

de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem 

instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças 

originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando 

aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e 

demais reparos necessários, por um período de 12 

meses. 

 

 

   



  

   ITEM 16 - SERVIDOR         

16  

- Marca: HP  
Modelo: DL380 Gen9  
  
SERVIDOR TIPO RACK PADRÃO 19”  
  
Motherboard: Chipset do mesmo fabricante do 
processador;  
- possui no mínimo 3 (três) slots PCI-Express com 

possibilidade de expansão a mínimo 6 (seis) slots;  

Possui no mínimo 5 (cinco) portas USB 2.0;  
- Placa de Vídeo com memória de no mínimo 8MB  
SDRAM, com conector VGA;  
Possui Mínimo 04 (quatro) interfaces de Rede Gigabit  
Ethernet, conector RJ-45, Compatibilidade com IEEE  
802.3 10Base-T, IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE  
802.3u 100Base-TX;  
- Controladora RAID integrada, compatível com 
discos 6G SAS (Serial Attached SCSI), suportando RAID 
0, 1 e 1+0, com cachê de no mínimo 256MB.  
  
Processadores: Possui 02 (dois) processadores; E52650v3 
Memória cache L3 de 15MB (Megabytes); 6 núcleos por 
processador (Six-core); Cada processador possui clock 
interno de 2.5 GHz (Gigahertz).  
  
Memória: - Memória RAM do tipo DDR-3, com 
freqüência de 1066 MHz (Megahertz); - Suporte as 
tecnologias Advanced ECC (correção de erros) e a 
Mirroring (espelhamento) de memória; - Memória RAM 
instalada de 32GB (Gigabytes); - Capacidade de 
expansão de 768GB (Gigabytes); - As memórias 
instaladas são idênticas, instaladas em pares.  
  
Unidade de CD – RW/ DVD – Combo interno ao 
equipamento;  
  
Disco Rigido: possui 2 (dois) unidades de disco rígido, 
padrão SAS com capacidade de armazenamento nativo 
de cada unidade de 1200GB (gigabyte), hot-swap, com 
taxa de transferência de 6,0Gb/s (Gigabytes por 
segundo), velocidade de 10.000 RPM (rotações por 
minuto).  
  
Gabinete: - Gabinete tipo rack 19”, com altura máxima 

de 2U; - Possui 2 (duas) fontes de alimentação, 1 (uma) 

redundante, hot- swap, tensão de entrada bivolt 

110/220v, freqüência 50/60 hz; - Possui todos os 

ventiladores redundantes possíveis para o gabinete, 

para resfriamento do sistema; - Suporta capacidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  79.000,00  1.185.000,00  



   

  

 

 para no mínimo 8 (oito) baias para disco rígido suportando  
SAS ou SATA  
  
Segurança & Gerenciamento:  
- Software de Gerenciamento;  
- O equipamento será entregue acompanhado de 
software de gerenciamento do próprio fabricante;  
- O software com capacidade de enviar alerta 
quando o processador, memória ou discos rígidos 
entrarem em estado de pré- falha ou falha;  
- Possibilidade de identificação de alterações nas 

configurações de hardware ou de drivers do sistema;  

 

  

-  Permite o gerenciamento remoto de todo ambiente; - 

Capaz de monitorar o desempenho do sistema e 

enviar alertas pré-configuráveis ao administrador 

quando um determinado dispositivo atingir o limite 

determinado;  
- Identifica alterações nas configurações de hardware ou 

de drivers do sistema;  

   

-  Gerenciamento Remoto;  
- A controladora e a placa de comunicação do dispositivo 

de gerenciamento remoto deverão ser integradas a placa-

mãe do servidor (on-board).  

   

-  Do mesmo fabricante do servidor;  
- Console remota gráfica independente do sistema 
operacional. Isto é, o usuário tem a possibilidade de 
acessar o servidor via console gráfica 
independentemente do sistema operacional estar ou não 
no ar;  
Possibilidade de utilização de dispositivos virtuais 
(CDROM/Floppy Drive/USB Key);  
- Possui interface Ethernet 100 Mbits dedicada, 
suportando alocação fixa de endereço IP;  
- Possibilidade de ligar/desligar o servidor 

remotamente, para usuários autenticados;  

  

 

-  Permite somente o acesso de usuários autorizados; 

- Indicadores virtuais do status do servidor, 

indicando log, status, monitoramento do estado do 

servidor; - Segurança:  
- O equipamento é capaz de diagnosticar préfalhas 

para os processadores, memória e discos SAS;  
 

 

 

-  Possui senha de Password e de Setup; Possui ROM 
redundante  
Sistema operacional:  

   



   

  

-  Será fornecido licença do sistema operacional Windows  
Server  
Garantia e Suporte:  
- Serviços de suporte e assistência técnica para 
HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da solução e 
prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de 
serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem 
instalados ("on-site"), incluindo o fornecimento de peças 
originais de reposição (exceto peças consumíveis, 
quando aplicável, de acordo com o manual do 
fabricante) e demais reparos necessários, por um 
período de 36 meses, no regime 24 x 7, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, 
incluindo feriados e finais de semana, com solução em 
até 06 (seis) horas.  
Compatibilidade e Padronização:  
- Todos os componentes do equipamento serão 

compatíveis entre si, com o conjunto do equipamento e 

com suas funcionalidades, sem a utilização de 

adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral,  

   

 furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou 
quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais 
inadequados ou que visem adaptar forçadamente o 
equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou 
logicamente incompatíveis;  
- Os componentes do equipamento (gabinete, 
placamãe, etc) são do mesmo fabricante.  
- Os componentes do equipamento e seus 
acessórios (gabinete, CD- ROM, etc) são da mesma 
cor/tonalidade ou a combinação de cores, sendo aceitas 

as cores: preto, grafite, prata e cinza;  
- O número de série de cada equipamento será 
único, afixado em local visível na parte externa do 
gabinete e na embalagem que o contém.  
Certificações e Catálogos:  

   

-  Apresentar o catálogo do equipamento;  
- O proponente deverá apresentar, na proposta, 

documento do fabricante assinado garantindo que os 
equipamentos são novos (sem uso, reforma ou 
recondicionamento) e que não estarão fora de linha de 

fabricação pelo menos 90 (noventa) dias, deverá 
também ser apresentado na proposta definitiva uma 

relação de todos os componentes da solução; - 

Declaração do fabricante informando que a fonte 

suporta a configuração máxima do equipamento 
ofertado (apresentar o certificado);  
- Registro no Instituto Nacional de Propriedade  
Industrial - INPI do fabricante do equipamento oferta  
(apresentar o certificado);  
- Compatibilidade com as normas da FCC 

(Federal Communications Commission – USA), Parte 15 

sobre as interferências provocadas por ondas de rádio 

freqüência para o servidor como um todo;  

   

-  O equipamento possui certificação IEC-60950  
O equipamento proposto é compatível com os sistemas 
operacionais Windows Server 2008 (apresentar 
comprovação de  
  

   

Valor Global: Cinco Milhões cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais    R$ 5.059.559,00  

     

 

 



   

  

Item  Especificações Técnicas    

01  

DESKTOP, TIPO I Descrição 
Mínima:  
1. Placa Mãe:  
- Suporta ACPI para gerenciamento de energia;   
- Suporta SMBIOS para gerenciamento de informações do sistema;   
- Placa projetada pelo próprio FABRICANTE do equipamento não sendo aceito o emprego de placas em 

regime de  
OEM, em soluções de copyright de livre comercialização no 
mercado;  - Chip de segurança TPM integrado 1.2;  2. Processador:   
- Processador com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads;   
- Clock mínimo de 3.1 GHz (ou superior);  
- Cache Total de 6MB (mínimo);  
- Conjunto de instruções 64 bits;  - Possuir suporte a virtualização;  3. Bios:   
- Desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, sendo 
aceitas soluções customizadas em regime de OEM com diretos de uso (copyright);  
- Atualizável com opção de recuperação de falha;   
- Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de 
gerenciamento remoto;   
- Com controle de habilitação/desabilitação de portas paralelas, seriais e USB;   
- Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos;   
- Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia;   
- Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (Desktop Management Interface) ou SMBIOS 2.5 (ou 
superior) para permitir gerenciamento da estação;   
- Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que 
controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP;  4. Memória RAM:  
- Padrão DDR3 1333 MHz (PC-10600) ou superior;   
- Expansível até 32 GB  - Mínimo de 4 (quatro) GB,    5. Armazenamento:   
- 01 (uma) Unidade de Disco Rígido de, no mínimo, 500GB, padrão SATA 3.0, com taxa de rotação mínima 

de  
7.200 RPM e com suporte à tecnologia NCQ e de segurança SMART (versão III);   
- 01 (uma) Drive Unidade gravadora de DVD interna com velocidade mínima de escrita de 16X em DVD+R 
e DVDR com interface SATA 1.5Gb/s (mínimo);  6. Mouse:   
-Mouse óptico com interface PS2 ou USB, com dois botões e função Scroll;   
- Mouse do mesmo FABRICANTE do equipamento;   
- Deve acompanhar mouse pad com descanso para o punho;   
- Durante o período de garantia, o fornecedor após comprovado defeito deverá  substituir o mouse por 
outro novo com características técnica igual ou superior sem quaisquer ônus adicionais para a contratante. Esta 
substituição deverá ser feita no prazo máximo de cinco dias corridos.  
- Garantia mínima de 6 (seis) meses.  
- Resolução do mouse 800 DPI.   
7. Teclado:   
- Teclado com interface PS2 ou USB, - Teclado, padrão ABNT2, possuindo, no mínimo, 107 teclas (todos os 
caracteres da língua portuguesa), inclusive “Ç”;   
- Teclado do mesmo FABRICANTE do equipamento, ;  
- Durante o período de garantia, o fornecedor após comprovado defeito deverá  substituir o teclado por 
outro novo com características técnica igual ou superior sem quaisquer ônus adicionais para a contratante. Esta 
substituição deverá ser feita no prazo máximo de cinco dias corridos. - Garantia mínima de 6 (seis) meses.    
8. Monitor:    
- Tecnologia LCD com no mínimo 20,1 TFT de Matriz Ativa,   - Iluminação por LED  
- Ângulo de visão horizontal (mínimo): 170º;   
- Ângulo de visão vertical (mínimo): 160º;   
- Permitir resolução de no mínimo 1440 x 900 em 60Hz;  - Tempo de resposta máximo de 5 ms.   
- Possuir interface de conexão tipo VGA e DVI;   
- Deverá possuir certificação ENERGY STAR® e EPEAT® ;   
- Contraste mínimo de 1.000.000 : 1 (DC - dinâmico) ou 1.000 : 1 (típico - estático).   

 



   

  

 - Cabo de alimentação de energia elétrica deverá vir com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 
14136).   
- Apresentar documentação que comprove o cumprimento às exigências.   
  
9. Interfaces do Gabinete:  
- 02 (duas) saídas de vídeo, uma no padrão VGA e a outra no padrão DVI ou DisplayPort, permitindo 
conectar dois monitores independentes;  
- Mínimo de 01 (uma) interface serial; (padrão DB9)   
- Mínimo de 8 (oito) interfaces USB 2.0 e USB 3.0, sendo pelo menos 2 (duas) na parte frontal e 06 na 
parte traseira do gabinete;   
- Possuir 2 (duas) interfaces para áudio na parte frontal do gabinete para microfone e fone de ouvido;   
- Uma controladora integrada com mínimo de 03 (três) conectores do tipo SATA 3.0Gb/s com suporte a 
RAID 0, 1 para disco rígido e compatível com unidades óticas do tipo DVD-Rom, CD-RW/DVD-Rom e DVD +/-RW;   
- Total de slots de expansão (mínimo de): 2 (dois) PCI Express, sendo um X16;   
- Controladora de Vídeo expansível, no mínimo até 256MB através do compartilhamento da memória do 
sistema ou por placa gráfica com memória dedicada;   
- Controladora de vídeo compatível com os padrões DirectX 10 e OpenGL 2.0;   
- Interface de Rede: 01 (uma) interface de rede Gigabit Ethernet (Suporte aos padrões 10 Base T, 100 Base 
Tx, 1000 Base T), com suporte a Wake-On-Lan, PXE e protocolo DASH para gerenciamento remoto;  10. Gabinete:   
- Gabinete tipo Small Form Factor exclusivo para o modelo ofertado.   
- Capacidade de manutenção prática sem a necessidade de remoção de componentes internos (Tool Less), 
que permita remoção de disco rígido e placas internas, adição dos módulos de memória e manutenções sem o uso 
de ferramentas, excetuando-se apenas a placa mãe. Não serão aceitas adaptações sobre a estrutura original do 
gabinete nem parafusos recartilhados para a abertura da tampa do gabinete;   
- Fonte de Alimentação interna ao gabinete, Bi-volt, potência máxima de 255 W, que suporte configuração 
máxima dos equipamentos a ela conectados, com no mínimo 87% de eficiência energética, certificada 80+ na 
categoria GOLD registrada em nome do FABRICANTE do equipamento, comprovados pelo site WWW.80plus.org;  - 
Possuir sistema integrado de detecção de intrusão (abertura da tampa do gabinete) que emita alerta sobre a 
violação. Não serão aceitos quaisquer tipos de adaptação para adequações às exigências deste item;  - Possuir a 
TECNOLOGIA PFC (Power Factor Correction – Fator de Proteção de Força) ativa;  11. Software básico:  
- Possuir Sistema Operacional WINDOWS 8 PROFESSIONAL 64-bits (versão em Português) OEM (ou 
superior), com possibilidade de dowgrade para Windows 7 Pro;   
- Deve possibilitar a restauração do equipamento para versão original de fábrica, podendo ser através de 

DVDs  
(fornecimento da mídia do Sistema Operacional e Drivers), ou através de partição separada do HD;   
- Gerenciamento e Diagnóstico de falhas de hardware ASF 2.0 (Alert Standard Format) com diagnóstico 
através da rede, hardware (LED´s e beeps) ou software.   
- Deverá possuir instalado software de segurança do equipamento que permite gerenciar credenciais de 
autenticação ao fazer login no computador, em sites da web e em programas, além de permitir autenticação 
digital. O software deverá possuir também sistema de sanitização (exclusão definitiva de dados) de arquivos e 
pastas e HDs.   
- O FABRICANTE deverá fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de 
gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções:   
a) A arquitetura deverá ser client-servidor, isto é, o software de gerenciamento deverá estar instalado num 
servidor e nos clientes deverá estar instalado um agente.   
b) A console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de 
qualquer ponto.   
c) Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando no mínimo as seguintes 
informações: tipo do processador, quantidade de memória, tamanho do HD, numero de série do equipamento, 
numero do ativo fixo e tipo do sistema operacional.   
d) Monitoramento da “saúde” do equipamento, no mínimo deverá detectar: alteração de configuração de 
memória e disco rígido, alteração na temperatura do gabinete e possível falha no disco rígido (SMART)  e) 
Diagnóstico remoto, deverá ser possível realizar algum tipo de diagnostico remotamente.   
f) Através da console de gerenciamento deverá ser possível fazer atualização de BIOS e drivers do 
equipamento ofertado, remotamente.   
g) Através da console deverá ser possível fazer alterações na BIOS do equipamento ofertado: 
habilitar/desabilitar senha, portas USB, serial e paralela. Tudo remotamente.   
12. Garantia:   
- Garantia total dos computadores com seus periféricos (monitor, teclado, mouse) de no mínimo 4 (quatro) anos on 
site.   
A licitante deverá apresentar declaração de que os produtos ofertados possuem a garantia exigida e indicar a 
Assistência Técnica autorizada na cidade de Belém, que irá prestar os serviços de garantia do produto; A garantia 
on site deverá obedecer aos seguintes padrões de atendimento:   
I) O fabricante deverá possuir uma central de atendimento tipo 0800 ou que aceite ligações a cobrar para 
abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do 
problema.   



   

  

II) O atendimento às chamadas técnicas durante o período de garantia, deverá ser de 8horas por dia, 5 dias 

por  

 semana, com atendimento no próximo dia útil após abertura do chamado.   
III) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus pela contratante a parte ou peça 

defeituosa.   
IV) O FABRICANTE deverá possuir site na Internet para downloads de drivers e manuais do produto 
cotado. Deverá(ão) ser apresentada(s) página(s) impressa(s), correspondente(s) ao modelo ofertado, onde 
estarão disponíveis as informações dos drivers e manuais para download;  13. Compatibilidade e 
Certificados:   
- O FABRICANTE deverá ter Site na Internet, com disponibilidade de informações e downloads de novas 
versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento (indicar endereço);   
- Equipamento fabricado com Certificado de Processo Produtivo Básico (PPB). O modelo do equipamento 
deverá ser explicitamente citado na listagem de Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios fiscais da 
Lei de Informática através do site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.   
- O FABRICANTE deverá declarar que o modelo do microcomputador ofertado está em linha de produção no 
mínimo em 90 dias.   
- Apresentação obrigatória de publicações oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de 
especificações exigidas, sob pena de desclassificação na falta desta;   
- A simples “repetição” deste conjunto de especificações na proposta técnica não garante o seu 
atendimento integral. Não serão consideradas afirmações sem a devida comprovação;  14. Outros:   
- Quando cabível, conforme exigência do subitem, e havendo necessidade, será solicitada à Empresa 
Licitante, DECLARAÇÃO do FABRICANTE do Microcomputador de que o equipamento acessório (monitor, teclado, 
mouse, placa mãe) foi desenvolvido pelo próprio FABRICANTE ou em regime de OEM;   
-Deve apresentar certificações de compatibilidade eletromagnética, compatibilidade elétrica e radiofreqüência:  ● 
Class B   
● CISPR 22:2005   
● EM 55022:2006   
● EM 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003   
● EM 61000-3-2:2006   
● EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005   
● IEC 60950-1:2001   
● EN 62311:2008   
● EN 60950-1:2001 +A11:2004   
● Regulation (EC) No. 1275/2008   
● ENERGY STAR® Program Requirements for Computers (Version 5.0)   
● EPEAT Classificação GOLD (para o Desktop, podendo ser aceita a classificação Silver para o monitor);   
- Apresentar impresso do site http://www.dmtf.org junto à proposta que comprove a participação do FABRICANTE 

do equipamento ofertado na categoria BOARD ou LEADERSHIP do consórcio DMTF.  



   

  

02  DESKTOP, TIPO II Descrição 
Mínima:  
1. Placa Mãe:  
- Suporta ACPI para gerenciamento de energia;   
- Suporta SMBIOS para gerenciamento de informações do sistema;   
- Placa projetada pelo próprio FABRICANTE do equipamento não sendo aceito o emprego de placas em 
regime de OEM, em soluções de copyright de livre comercialização no mercado;  - Chip de segurança TPM 
integrado 1.2;  2. Processador:   
- Processador com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads;   
- Clock mínimo de 3.1 GHz (ou superior);  
- Cache Total de 6MB (mínimo);  
- Conjunto de instruções 64 bits;  - Possuir suporte a virtualização;  3. Bios:   
- Desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, sendo 
aceitas soluções customizadas em regime de OEM com diretos de uso (copyright);  
- Atualizável com opção de recuperação de falha;   
- Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de 
gerenciamento remoto;   
- Com controle de habilitação/desabilitação de portas paralelas, seriais e USB;   
- Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos;   
- Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia;   
- Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (Desktop Management Interface) ou SMBIOS 2.5 (ou 
superior) para permitir gerenciamento da estação;   
- Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que 
controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP;  4. Memória RAM:  
- Padrão DDR3 1333 MHz (PC-10600) ou superior;   
- Expansível até 32 GB  - Mínimo de 8 (oito) GB,    5. Armazenamento:   

 



   

  

 - 01 (uma) Unidade de Disco Rígido de, no mínimo, 1TB, padrão SATA 3.0, com taxa de rotação mínima de 
7.200 RPM e com suporte à tecnologia NCQ e de segurança SMART (versão III);   
- 01 (uma) Drive Unidade gravadora de DVD interna com velocidade mínima de escrita de 16X em DVD+R e 
DVDR com interface SATA 1.5Gb/s (mínimo);  6. Mouse:   
-Mouse óptico com interface PS2 ou USB, com dois botões e função Scroll;   
- Mouse do mesmo FABRICANTE do equipamento;   
- Deve acompanhar mouse pad com descanso para o punho;   
- Durante o período de garantia, o fornecedor após comprovado defeito deverá  substituir o mouse por 
outro novo com características técnica igual ou superior sem quaisquer ônus adicionais para a contratante. Esta 
substituição deverá ser feita no prazo máximo de cinco dias corridos.  
- Garantia mínima de 6 (seis) meses.  
- Resolução do mouse 800 DPI.   
7. Teclado:   
- Teclado com interface PS2 ou USB, - Teclado, padrão ABNT2, possuindo, no mínimo, 107 teclas (todos os 
caracteres da língua portuguesa), inclusive “Ç”;   
- Teclado do mesmo FABRICANTE do equipamento, ;  
- Durante o período de garantia, o fornecedor após comprovado defeito deverá  substituir o teclado por 
outro novo com características técnica igual ou superior sem quaisquer ônus adicionais para a contratante. Esta 
substituição deverá ser feita no prazo máximo de cinco dias corridos. - Garantia mínima de 6 (seis) meses.    
8. Monitor:    
- Tecnologia LCD com no mínimo 20” TFT de Matriz Ativa,    
- Iluminação por LED  
- Ângulo de visão horizontal (mínimo): 170º;   
- Ângulo de visão vertical (mínimo): 160º;   
- Permitir resolução de no mínimo 1440 x 900 em 60Hz;  - Tempo de resposta máximo de 5 ms.   
- Possuir interface de conexão tipo VGA e DVI   
- Deverá possuir certificação ENERGY STAR® e EPEAT® ;   
- Contraste mínimo de 1.000.000 : 1 (DC - dinâmico) ou 1.000 : 1 (típico - estático).   
- Cabo de alimentação de energia elétrica deverá vir com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 
14136).   
- Apresentar documentação que comprove o cumprimento às exigências.   
  
9. Interfaces do Gabinete:  
- 02 (duas) saídas de vídeo, uma no padrão VGA e a outra no padrão DVI ou DisplayPort, permitindo 
conectar dois monitores independentes;  
- Mínimo de 01 (uma) interface serial; (padrão DB9)   
- Mínimo de 8 (oito) interfaces USB 2.0 e USB 3.0, sendo pelo menos 2 (duas) na parte frontal e 06 na 
parte traseira do gabinete;   
- Possuir 2 (duas) interfaces para áudio na parte frontal do gabinete para microfone e fone de ouvido;   
- Uma controladora integrada com mínimo de 03 (três) conectores do tipo SATA 3.0Gb/s com suporte a 
RAID 0, 1 para disco rígido e compatível com unidades óticas do tipo DVD-Rom, CD-RW/DVD-Rom e DVD +/-RW;   
- Total de slots de expansão (mínimo de): 2 (dois) PCI Express, sendo um X16;   
- Controladora de Vídeo expansível, no mínimo até 256MB através do compartilhamento da memória do 
sistema ou por placa gráfica com memória dedicada;   
- Controladora de vídeo compatível com os padrões DirectX 10 e OpenGL 2.0;   
- Interface de Rede: 01 (uma) interface de rede Gigabit Ethernet (Suporte aos padrões 10 Base T, 100 Base 
Tx, 1000 Base T), com suporte a Wake-On-Lan, PXE e protocolo DASH para gerenciamento remoto;  10. Gabinete:   
- Gabinete tipo Small Form Factor exclusivo para o modelo ofertado.   
- Capacidade de manutenção prática sem a necessidade de remoção de componentes internos (Tool Less), 
que permita remoção de disco rígido e placas internas, adição dos módulos de memória e manutenções sem o uso 
de ferramentas, excetuando-se apenas a placa mãe. Não serão aceitas adaptações sobre a estrutura original do 
gabinete nem parafusos recartilhados para a abertura da tampa do gabinete;   
- Fonte de Alimentação interna ao gabinete, Bi-volt, potência máxima de 255 W, que suporte configuração 
máxima dos equipamentos a ela conectados, com no mínimo 87% de eficiência energética, certificada 80+ na 
categoria GOLD registrada em nome do FABRICANTE do equipamento, comprovados pelo site WWW.80plus.org;  - 
Possuir sistema integrado de detecção de intrusão (abertura da tampa do gabinete) que emita alerta sobre a 
violação. Não serão aceitos quaisquer tipos de adaptação para adequações às exigências deste item;  - Possuir a 
TECNOLOGIA PFC (Power Factor Correction – Fator de Proteção de Força) ativa;  11. Software básico:  
- Possuir Sistema Operacional WINDOWS 8 PROFESSIONAL 64-bits (versão em Português) OEM (ou 
superior), com possibilidade de dowgrade para Windows 7 Pro;   
- Deve possibilitar a restauração do equipamento para versão original de fábrica, podendo ser através de 

DVDs  
(fornecimento da mídia do Sistema Operacional e Drivers), ou através de partição separada do HD;   
- Gerenciamento e Diagnóstico de falhas de hardware ASF 2.0 (Alert Standard Format) com diagnóstico 

através  



   

  

 da rede, hardware (LED´s e beeps) ou software.   
- Deverá possuir instalado software de segurança do equipamento que permite gerenciar credenciais de 
autenticação ao fazer login no computador, em sites da web e em programas, além de permitir autenticação 
digital. O software deverá possuir também sistema de sanitização (exclusão definitiva de dados) de arquivos e 
pastas e HDs.   
- O FABRICANTE deverá fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de 
gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções:   
a) A arquitetura deverá ser client-servidor, isto é, o software de gerenciamento deverá estar instalado num 
servidor e nos clientes deverá estar instalado um agente.   
b) A console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de 
qualquer ponto.   
c) Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando no mínimo as seguintes 
informações: tipo do processador, quantidade de memória, tamanho do HD, numero de série do equipamento, 
numero do ativo fixo e tipo do sistema operacional.   
d) Monitoramento da “saúde” do equipamento, no mínimo deverá detectar: alteração de configuração de 
memória e disco rígido, alteração na temperatura do gabinete e possível falha no disco rígido (SMART)  e) 
Diagnóstico remoto, deverá ser possível realizar algum tipo de diagnostico remotamente.   
f) Através da console de gerenciamento deverá ser possível fazer atualização de BIOS e drivers do 
equipamento ofertado, remotamente.   
g) Através da console deverá ser possível fazer alterações na BIOS do equipamento ofertado: 
habilitar/desabilitar senha, portas USB, serial e paralela. Tudo remotamente.   
12. Garantia:   
- Garantia total dos computadores com seus periféricos (monitor, teclado, mouse) de no mínimo 4 (quatro) anos on 
site.   
A licitante deverá apresentar declaração de que os produtos ofertados possuem a garantia exigida e indicar a 
Assistência Técnica autorizada na cidade de Belém, que irá prestar os serviços de garantia do produto; A garantia 
on site deverá obedecer aos seguintes padrões de atendimento:   
I) O fabricante deverá possuir uma central de atendimento tipo 0800 ou que aceite ligações a cobrar para 
abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do 
problema.   
II) O atendimento às chamadas técnicas durante o período de garantia, deverá ser de 8horas por dia, 5 dias 
por semana, com atendimento no próximo dia útil após abertura do chamado.   
III) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus pela contratante a parte ou peça defeituosa.   
IV) O FABRICANTE deverá possuir site na Internet para downloads de drivers e manuais do produto cotado. 
Deverá(ão) ser apresentada(s) página(s) impressa(s), correspondente(s) ao modelo ofertado, onde estarão 
disponíveis as informações dos drivers e manuais para download;  13. Compatibilidade e Certificados:   
- O FABRICANTE deverá ter Site na Internet, com disponibilidade de informações e downloads de novas 
versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento (indicar endereço);   
- Equipamento fabricado com Certificado de Processo Produtivo Básico (PPB). O modelo do equipamento 
deverá ser explicitamente citado na listagem de Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios fiscais da 
Lei de Informática através do site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.   
- O FABRICANTE deverá declarar que o modelo do microcomputador ofertado está em linha de produção no 
mínimo em 90 dias.   
- Apresentação obrigatória de publicações oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de 
especificações exigidas, sob pena de desclassificação na falta desta;   
- A simples “repetição” deste conjunto de especificações na proposta técnica não garante o seu atendimento 
integral. Não serão consideradas afirmações sem a devida comprovação;  14. Outros:   
- Quando cabível, conforme exigência do subitem, e havendo necessidade, será solicitada à Empresa 
Licitante, DECLARAÇÃO do FABRICANTE do Microcomputador de que o equipamento acessório (monitor, teclado, 
mouse, placa mãe) foi desenvolvido pelo próprio FABRICANTE ou em regime de OEM;   
-Deve apresentar certificações de compatibilidade eletromagnética, compatibilidade elétrica e radiofreqüência:  ● 
Class B   
● CISPR 22:2005   
● EM 55022:2006   
● EM 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003   
● EM 61000-3-2:2006   
● EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005   
● IEC 60950-1:2001   
● EN 62311:2008   
● EN 60950-1:2001 +A11:2004   
● Regulation (EC) No. 1275/2008   
● ENERGY STAR® Program Requirements for Computers (Version 5.0)   
● EPEAT Classificação GOLD (para o Desktop, podendo ser aceita a classificação Silver para o monitor);   
- Apresentar impresso do site http://www.dmtf.org junto à proposta que comprove a participação do FABRICANTE 

do equipamento ofertado na categoria BOARD ou LEADERSHIP do consórcio DMTF.  



   

  

  OBS: Declaramos que será oferecido somente produto novo e de primeiro uso, o mais moderno 

da linha do fabricante e o de sua 1ª linha de produção. Que o produto ou seus componentes, não 

são remanufaturados, recondicionados ou reciclados está incluso todos os custos relacionados com 

fretes, salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e todos os 

demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal.  

Informações Gerais  

Razão Social: I.M.LUDWIG – EPP  

Endereço: Av Gentil Bitencourt, 1673 - Bairro: Nazaré, Belém - Pará,   

C G C: 16.443.322/0001-45 Inscrição Estadual: 153788739  

Telefone / Fax: (91) 3221-4610  9 88593200   

Informações Bancarias: Banco Brasil ag 1686-1 cc 29.845-X  

Condições de Fornecimento e Pagamento:   

Condições de Pagamento:  Empenho  

Forma de Pagamento: compensação bancária  

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias   

 


