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Descrição / Especificação Técnica 

1  PLACA MÃE E MICROPROCESSADOR 

 1.01 

Microprocessador com dissipador e cooler apropriados, tecnologia Mobile (portátil) de 32 e 64 bits. 
 
Para microprocessadores INTEL, de quinta ou sexta geração (ou superior), com tecnologia Core i3 ou i5 ou 
superior: 

 Frequência de operação interna (sem turbo) de 1.9GHz ou superior; 

 Memória cache de 3MB ou superior.  
OU 
Para microprocessadores AMD com tecnologia A10 ou superior: 

 Frequência de operação interna de 1.9GHz ou superior; 

 Memória cache L2 de 4 MB ou superior.  

 1.02 
O notebook deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) GB de memória RAM, DDR3 ou DDR3L ou superior, 
velocidade (frequência) 1600 MHz ou superior. O notebook deverá suportar expansão de memória para no 
mínimo de 16GB. 

 1.03 

O notebook deverá possuir, no mínimo, 1 (uma) saída para conexão de vídeo externa nos padrões VGA (DB15) 
ou HDMI ou DisplayPort. 
 
O notebook deverá possuir, no mínimo, 02(duas) interfaces USB externas, sendo as mesmas no padrão USB 
3.0. 

 1.04 

A BIOS deverá ser do mesmo fabricante do notebook ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, neste caso 
devera ser comprovada através de atestado(s) fornecido(s) pelo fabricante da BIOS, não sendo aceitas 
soluções em regime de OEM. 
 
A BIOS deverá ser implementada em "flash memory", em idioma Inglês ou Português, e deve ser atualizável 
sem troca do chip. 
 
As atualizações da BIOS, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 

 1.05 
O notebook deverá ser entregue com, no mínimo, 01 (uma) unidade de disco rígido, SATA II ou SATA III, com 
capacidade armazenamento de 500GB ou superior. 

2  TELA 

 2.01 
Tela tecnologia LED, colorida, tamanho mínimo de 14 polegadas, resolução de 1280 x 800 ou 1366 x 768 ou 
superior. Controlador de vídeo com, no mínimo, de 128MB de memória de vídeo. 

3  ADAPTADOR DE REDE WIRELESS 

 3.01 

Adaptador Wireless integrado ou comunicação wireless integrada, Spread Spectrum 802.11 b/g/n, 135 Mpbs 

ou superior, operando na frequência de 2.4GHz, e com as seguintes características: 
 

 Operar nas seguintes frequências e canais de acordo com o FCC: 2.412 a 2.462 GHz em 11 canais. 

 Deverá estar disponível as seguintes taxas de transmissão com chaveamento automático:  

 No modo 802.11g: 54,48,36,24,18,12,9 e 6Mbps. 

 No modo 802.11b: 11,5.5,2 e 1Mbps. 

 No modo 802.11n: 135 Mbps. 

 Suportar modo de operação Ad-hoc e infraestrutura. 
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 Criptografia WEP (Wired Equivalent Privacy) com chaves de 64 e 128bits, WPA (Wi-Fi Protected 
Access) e WPA2 AES (Advanced Encryption Standard). 

 Autenticação WPA PSK. 

 Autenticação WPA - 802.1x como Cliente de um Servidor Radius. 

 Autenticação EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS. 
As opções de segurança AES, EAP-PEAP e EAP-TLS devem estar disponíveis para o sistema operacional 
Windows. 

 3.02 Possuir Chipset compatível com compatível com o sistema operacional Windows. 

 3.03 O aplicativo de configuração do adaptador deverá possuir a capacidade de definição de perfil por conexão. 

 3.04 Drivers compatíveis com o sistema operacional Windows. 

 3.05 Possuir antena embutida (2.4GHz). 

 3.06 
O adaptador deverá possuir: 

 Selo WI-FI, garantindo a interoperabilidade com equipamentos certificados de outros fabricantes. 

 Homologação da ANATEL. 

4  COMUNICAÇÕES 

 

4.01 

O notebook deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) Interface Gigabit Ethernet, IEEE 802.2 e 802.3, 

compatibilidade com os padrões 10BaseT, 100BaseTx e 1000BaseT, com conector RJ-45. Drivers 

devem ser compatíveis com os sistemas operacionais do item 10 desta especificação técnica. 

5  UNIDADE DE DVD-RW 

 5.01 
Unidade leitora ou gravadora de CD ou DVD, interna ou externa. No caso de unidade externa, a mesma 
deverá ser do mesmo fabricante do notebook, ter mesma cor que o notebook e ser fornecida (entregue) 
juntamente com o notebook. 

6  MULTIMÍDIA 

 6.01 Som estéreo de 16bits (mínimo) incorporado à placa mãe. 

 
6.02 

Deverá possuir conector (ou conectores) de entrada e saída de áudio, alto-falantes integrados e controle de 
volume. 

 
6.03 Deverá possuir Webcam integrada, com resolução HD (high definition - 720p) ou 1MP ou superior. 

 
6.04 Deverá possuir microfone integrado. 

7  DISPOSITIVO PADRÃO 

 7.01 
Teclado português (Brasil) com a tecla “Ç”. 
Dispositivo de apontamento sensível ao toque (touchpad) incorporado. 
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 7.02 Bateria recarregável de Lítio-ion (Li-ion), mínimo de 4 células. 

8  PESO 

 8.01 Peso máximo de 2,4Kg. 

9  ACESSÓRIOS  

 9.01 

 Adaptador / carregador de baterias de 110/220 volts. 

 Cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136). 

 Deverá ser fornecida bolsa para transporte do equipamento e seus acessórios. 

 Deverá ser fornecido mouse óptico, externo, USB, compatível com o equipamento. 

10  SISTEMA OPERACIONAL E OFFICE 

 10.01 

O equipamento deverá ser compatível com o seguinte sistema operacional: 
 

 Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Professional ou Windows 8 Pro. 
 

O equipamento ofertado deverá constar na lista de compatibilidade de hardware (HCL) do fabricante e/ou 
distribuidor do sistema operacional ofertado. 

 10.02 

O equipamento deverá ser fornecido com os seguintes SOFTWARES LICENCIADOS E PRÉ-INSTALADOS: 
 

 Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Professional, versão 64 bits, idioma português (Brasil) ou 
edição professional atualizada equivalente e com o direito de Downgrade para o sistema operacional 
Microsoft® Windows 8.1 Pro; 
 

 Deverá ser fornecido o pacote de aplicativos Microsoft® Office 2016 com os aplicativos Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Outlook, o pacote office pode ser ofertado nas edições Home & Business ou 
Professional ou Standard ou Professional Plus, idioma português (Brasil), com todas as atualizações até a 
data da contratação; 

 O Sistema operacional deverá ser fornecido já licenciado e pré-instalado com todos os drivers de todos os 
dispositivos exigidos nesta especificação técnica. Todos os dispositivos deverão estar em funcionamento. 

 

Deverão ser disponibilizados (entregues) os seguintes itens: 

 LICENÇAS DE USO com sua respectiva chave do produto (Product Key) referente ao sistema operacional 
Windows fornecido; 

 Mídia original Microsoft® do sistema operacional Windows ou mídia de recuperação do sistema (recovery) 
do fabricante do equipamento com o sistema operacional ou possibilitar ao contratante o direito de baixar 

(download) os arquivos de instalação do sistema operacional no sítio (site) oficial da Microsoft®; 

 LICENÇAS DE USO com sua respectiva chave do produto (Product Key) referente ao pacote de aplicativos 
Microsoft® Office 2016; 

 Mídia original da Microsoft® com o pacote de aplicativos Office 2016 ou mídia de recuperação do sistema 
(recovery) do fabricante do equipamento com o pacote office ou possibilitar ao contratante o direito de 
baixar (download) no sítio (site) oficial da Microsoft® os arquivos de instalação do pacote de aplicativos 
Office 2016 contratado. 

 
As licenças de uso do sistema operacional Microsoft® Windows e do pacote Microsoft® Office 2016 deverão 
estar descritas na Nota Fiscal. 
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Caso as licenças do Microsoft® Windows e/ou Microsoft® Office 2016 sejam OEM as mesmas poderão ser 
declaradas como itens fornecidos como partes integrantes do notebook. 
 
Caso as licenças do Microsoft® Windows e/ou Microsoft® Office 2016 não sejam OEM, as mesmas deverão 
estar descritas na Nota Fiscal como itens distintos do notebook. 

 10.03 

O Windows 10 Professional deverá ser ofertado com o direito de Downgrade para o sistema operacional 
Microsoft® Windows 8.1 Pro, versão 64 bits, idioma português (Brasil). 

O notebook deverá ser fornecido com todos os itens necessários para a realização do Downgrade para o 
Microsoft® Windows 8.1 Pro. 

 10.04 

Deverá ser fornecida no mínimo 1 (uma) licença Microsoft Windows Server Client Acess License - CAL Device 
2012 Sngl (Part Number R18-04301 - WinSvrCAL 2012 SNGL MVL DvcCAL ou R18-04290 -  WinSvrCAL 2012 
OLP NL Gov DvcCAL ou R18-04277 - WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL) ou   última versão (edição) 
disponível no mercado, sendo uma licença para cada notebook. 
 
As licenças de uso de software Windows Server Client Acess License - CAL Device deverão ser descritas na 
Nota fiscal como itens distintos do notebook. 

11  MANUAIS E DRIVERS PARA CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE 

 11.01 

Deverá ser entregue documentação técnica completa emitida pelo fabricante do notebook contratado, contendo 
suas respectivas especificações e configurações.  

Deverão ser fornecidos todos os drivers de instalação e configuração dos dispositivos ou fornecer mídia 
recovery do fabricante do equipamento com os mesmos ou ainda possibilitar ao contratante o direito de baixar 

(download) os arquivos (drivers ou mídia de recovery) no site fabricante do equipamento. 

Todos os drivers deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais relacionados no item 10. 

12  GARANTIA 

 12.01 Garantia do fabricante, “ON SITE”, mínima de 01 (um) ano para todos os itens descritos acima. 

 12.02 

Durante o período de garantia, a contratada deverá responsabilizar-se pela correção das falhas que forem 
detectadas no hardware do notebook ofertado, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante. 
 
O reparo de partes e peças defeituosas deverá ser realizado em até 4 (quatro) dias úteis após a abertura de 
chamado para suporte/manutenção pela contratante, sempre observando o horário normal de expediente de 
08:00 às 17:00 horas. 
 
Caso o equipamento ou algum de seus componentes tenha que ser retirado do local de instalação para reparo 
externo ou o tempo de reparo exceda a 4 (quatro) dias úteis, a contratada deverá efetuar a imediata substituição 
do  equipamento ou componente defeituoso por outro equivalente, com a mesma ou superior configuração. 
 
Caso o equipamento ou componente retirado para reparo externo não seja devolvido em até 30 (trinta) dias 
corridos, a contratada deverá substituir o equipamento ou componente defeituoso, sem qualquer ônus para a 
contratante, por um equipamento ou componente novo, sem uso anterior, com a mesma configuração ou 
superior. Esta substituição deverá ser feita no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, após manifestação formal 
da contratante. 
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 12.03 

Durante o período de garantia, a contratada deverá substituir o equipamento ou componente por outro novo, 
sem uso anterior, sem qualquer ônus para a contratante, com a mesma configuração ou superior, quando 
apresentar o mesmo defeito por 3 (três) vezes consecutivas em um período de 30 (trinta) dias corridos. Esta 
substituição deverá ser feita no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, após a solicitação formal de parte da 
contratante. 

13  DO PROPONENTE 

 13.01 

O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração contendo as seguintes informações: 

 

 marca (fabricante) e modelo do notebook ofertado; 

 marca e modelo (identificação do processador) e frequência do microprocessador ofertado; 

 marca e modelo da placa de rede wireless ofertada; 

 informar qual a modalidade de licenciamento do sistema operacional (Open - Volume ou FPP - box ou 
OEM ou outras) ofertado; 

 informar a edição do aplicativo Microsoft® Office 2016 (Home & Business ou Professional ou Standard ou 
Professional Plus) ofertado; 

 informar qual a modalidade de licenciamento do aplicativo Microsoft® Office 2016 (Open - Volume ou FPP 
- box ou OEM ou outras) ofertado. 

 13.02 
O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que os equipamentos ofertados são 
novos e estão em fase normal de fabricação. 

 13.03 

O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que possui ou disponibilizará 
infraestrutura na Região Metropolitana de Belo Horizonte, caso venha a ser contratado, ou indicando 
representante credenciado pelo fabricante do equipamento situado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
para prestação dos serviços de assistência técnica requeridos para atendimento da garantia prevista nesta 
especificação técnica. 

 13.04 
O proponente deverá apresentar, na proposta, documentação técnica, em língua portuguesa ou inglesa, emitida 
pelo fabricante do equipamento ofertado. 

14  EQUIPAMENTO DE AMOSTRA PARA AVALIAÇÂO TÉCNICA 

 14.01 
Durante o processo de aquisição de equipamento a contratante poderá (se achar necessário) solicitar um 
notebook de amostra para realizar testes de homologação (verificar se as características técnicas do mesmo 
atendem a todos os subitens descritos na especificação técnica). 

 14.02 
Quando a contratante achar necessário o equipamento de amostra, o mesmo será solicitado durante a etapa 
(fase) de avaliação técnica da proposta. 
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15  DISPOSIÇOES FINAIS 

 15.01 

Por ocasião de cada entrega, a contratada deverá também fornecer uma relação/listagem com informações 
básicas sobre os equipamentos entregues, contendo, pelo menos, os seguintes dados por equipamento: 

 marca, modelo e número de série de fabricação do notebook;  

 período de garantia;  

 número e data de emissão da nota fiscal;  

 nome e telefone da(s) empresa(s) credenciada(s) pelo fabricante dos equipamentos para prestar 
manutenção (assistência técnica), situada na região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

 

 

 
Marcelo José Carneiro 
Mat.: 02608-2 
Coordenador Atividade Apoio Operacional. 
Especificações Técnicas de Hardware e Software. 
Gerência de Projetos e Soluções - GSEI-PB 
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