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ANEXO II 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Pregão Eletrônico RP nº 001/2009 

 
1 - MICROCOMPUTADOR PARA ESPECIALISTA – MC1

 
 

PLACA PRINCIPAL 
 
• Placa principal com arquitetura ATX, com barramento PCI.  

• Possuir, no mínimo, 2 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que per-
mita expansão para 4 GB. 

● Arquitetura com Front-Side Bus de 1066 MHz, no mínimo. 

● Soquete da placa mãe compatível com os padrões do processador. 
 
● Possuir Slots PCI (pelo menos 2 slots). 

 
  
BIOS 
 

• BIOS atualizável por software (Flash-EPROM). 
 
INTERFACES 

 
• Interface SATA 300 ou superior. 

• Interface de rede com saída RJ45 10/100/1000TX. 

• 6 interfaces USB sendo 2 frontais. 

• 1 interface serial padrão RS –232c –UART 16550, ou superior, com conector DB-9. 

• 1 (um) interface paralela centronics, EPP e ECP.  

• Interface PCI-Express 16X. 

• Interface de som estéreo 16 bits ou mais com conectores para line-in, mic-in e line-
out. 

• Possuir no mínimo uma saída com conector tipo DB-15 para monitor SVGA. 

• 1 (um) conector PS/2 para teclado. 

• 1 (um) conector PS/2 para mouse. 
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(Continuação Especificações Técnicas – Anexo II - Pregão Eletrônico –RP nº 001/09.....................) 
 
PROCESSADOR 
 

• Um processador com pelo menos dois núcleos que implemente a freqüência de  

1066 Mhz. 

• Instruções SSE2 e SSE3, com mínimo de 2 Mb de cache. 
 
MEMÓRIA RAM 
 

•     Memória RAM no mínimo de 2 (dois) pentes com 1 (um) Gb cada, compatível com o 
BUS da placa principal (1066 Mhz), implementando tecnologia DUAL CHANNEL. 

 
 

UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 
 
• Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 160 Gb, com interface 

tipo Serial ATA – 300 ou superior. 

• Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 

• Memória cache buffer de, no mínimo, 8Mb. 
 
UNIDADE DE DISQUETE 
 

• Uma unidade interna de disquete de 3½ polegadas. 
 
PLACA DE VÍDEO 
 

•    Placa de Vídeo PCI Express 256 Mb (OFF BOARD), no mínimo, com capacidade ace-
leradora gráfica e execução 3D. 

 
UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 
 

• Uma unidade de DVD-RW de 16X de leitura; 8X de gravação e 6X de regravação. 
 

MONITOR DE VÍDEO 
 

• Monitor Tela 100% plana de LCD 17" padrão SVGA (não Widescreen). 
• O monitor deve aceitar tensões de 110/220 Volts de forma automática. 

 
GABINETE 
 

• Fonte de alimentação 450W (115V/230V) potência Real. 

• Padrão ATX com mínimo de 3 baias, com sistema de refrigeração adequado ao pro-
cessador, a fonte e aos demais componentes internos. 
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(Continuação Especificações Técnicas – Anexo II - Pregão Eletrônico –RP nº 001/09.....................) 
 
MOUSE 
 

• Mouse padrão PS/2 ótico, com três botões (incluindo tecla de rolagem), com formato 
ergonômico e conformação ambidestra. 

 
TECLADO 

 
• Teclado ABNT- 2 com conector PS/2. 

 
CAIXA DE SOM 
 

• Par de caixas de som com amplificação própria com conexão para PC. 
 
OUTROS REQUISITOS 

 
Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ter gradações neu-
tras das cores branca, preta ou bege, e manter o mesmo padrão de cor. 
Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução e apresentar prospecto com as 
características técnicas do equipamento e da placa mãe, processador, memória, interface de re-
de, fonte de alimentação, disco rígido, DVD-RW, mouse, teclado e monitor, incluindo especifica-
ção de marca, modelo, e outros elementos que, de forma inequívoca, identifiquem e constatem as 
configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, comprovando-os através de certificados, 
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas 
cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do 
site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente. 
Manuais e mídias com os drivers correspondentes para todos os dispositivos solicitados. 
 

• Quantidade: 4.800 (quatro mil e oitocentas) unidades 
 

2 - MICROCOMPUTADOR NÍVEL EXECUTIVO – MC3
 
 

PLACA PRINCIPAL 
 

• Front Side Bus de no mínimo 533 Mhz. 
• Placa principal com arquitetura ATX ou micro ATX, com barramento PCI.  
• Possuir no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR2-DIMM ou superior, 

que permita expansão para 4 (quatro) GB. 
● Soquete da placa mãe compatível com os padrões do processador. 
● Possuir pelo menos 2 slots PCI. 

 
BIOS 

 
BIOS atualizável por software (Flash-EPROM). 
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(Continuação Especificações Técnicas – Anexo II - Pregão Eletrônico –RP nº 001/09.....................) 
 
INTERFACES 
 

• 1 (uma) interface SATA 300 ou superior. 

• Interface de rede com saída RJ45 10/100/1000TX. 

• 6 (seis) interfaces USB sendo 2 frontais. 

• 1 (uma) interface serial padrão RS –232c –UART 16550, ou superior, com conector 
DB-9. 

• 1 (uma) interface paralela centronics, EPP e ECP.  

• Interface PCI-Express 16X. 

• Interface de som estéreo 16 bits ou mais com conectores para line-in, mic-in e line-
out. 

• Possuir no mínimo uma saída com conector tipo DB-15 para monitor SVGA. 

• 1 (um) conector PS/2 para teclado. 

• 1 (um) conector PS/2 para mouse. 

 
PROCESSADOR 
 

• Processador núcleo duplo no  mínimo de 1,6 Ghz, cache mínimo de 2Mb com instruções 
SSE2 e SSE3.  

 
MEMÓRIA RAM 
 

• Memória RAM, tipo DDR2-DIMM ou superior, com, no mínimo 1 (um) Gbyte, expansível 
a 4 (quatro) Gb, compatível com o BUS da placa principal. 

• Disponibilizar no mínimo 2 (dois) slots de memória RAM livre, após configuração da me-
mória solicitada. 

 
UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 

 
• Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 160 Gb, com interface 

tipo Serial ATA – 300 ou superior. 

• Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 

• Memória cache buffer de, no mínimo, 8Mb. 
 
UNIDADE DE DISQUETE 
 

• Uma unidade interna de disquete de 3½ polegadas. 
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(Continuação Especificações Técnicas – Anexo II - Pregão Eletrônico –RP nº 001/09.....................) 
 
UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 
 

• Uma unidade de DVD-RW de 16X de leitura; 8X de gravação e 6X de regravação. 
 
MONITOR DE VÍDEO 
 

• Monitor Tela 100% plana de LCD 17" padrão SVGA (não Widescreen). 

• O monitor deve aceitar tensões de 110/220 Volts de forma automática. 
 

GABINETE 
 

• Fonte de alimentação 280W (115V/230V), mínimo de potência Real. 

• Padrão ATX mínimo de 3 baias, com  sistema de refrigeração adequado ao processa-
dor, a fonte e aos demais componentes internos. 

 
MOUSE 
 

•    Mouse ótico, com três botões (incluindo tecla de rolagem), com formato ergonômico e 
conformação ambidestra. 

 
TECLADO 

 
• Teclado ABNT- 2 com conector PS/2. 

 
CAIXA DE SOM 
 

• Par de caixas de som com amplificação própria com conexão para PC. 
 

OUTROS REQUISITOS 
 

Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ter gradações neu-
tras das cores branca, preta ou bege, e manter o mesmo padrão de cor. 
Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução e apresentar prospecto com as 
características técnicas do equipamento e da placa mãe, processador, memória, interface de re-
de, fonte de alimentação, disco rígido, DVD-RW, mouse, teclado e monitor, incluindo especifica-
ção de marca, modelo, e outros elementos que, de forma inequívoca, identifiquem e constatem as 
configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, comprovando-os através de certificados, 
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas 
cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do 
site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente. 
Manuais e mídias com os drivers correspondentes para todos os dispositivos solicitados 
 

• Quantidade: 24.000 (vinte e quatro mil) unidades 
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(Continuação Especificações Técnicas – Anexo II - Pregão Eletrônico –RP nº 001/09.....................) 
 
3 - NOTEBOOK – NT 1  

 
• Processador Dual Core de 1,6 Ghz, no mínimo. 

• Memória de 1 Gb DDR2, no mínimo. 

• Disco Rígido (HD) SATA: 80 GB, no mínimo. 

• DVD/RW dual layer.  

• Tela de LCD de 14,1”, Wide Screen WXGA (mínimo).  

• Comunicação: Fax / Modem - 56 Kbps de alta velocidade e LAN 10/100 

• Wireless: 802.11 B/G.  

• Teclado ABNT II. 

• Dispositivo Apontador: Touch Pad – 2 Botões. 

• Interfaces: mínimo de 3 (três) portas USB 2.0, 1 porta RGB, 1 porta Line out, 1 porta 
Microfone. 

• Vídeo com acelerador gráfico de 128 Mb, no mínimo. 

• Bateria interna: Íon de Lítio inteligente, com mínimo de 6 (seis) células e capacidade 
mínima de 2 (duas) horas, de uso contínuo, comprovada mediante a declaração do fa-
bricante. 

 
• Webcam e microfone, integrados. 

 
• Peso: máximo de 2,5 kg. 

 
 1.200 (hum mil e duzentas) unidades 
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