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CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Anexo II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Eletrônico – RP nº 018/2008 
 

1 - OBJETO 
 
1.1 Registro de Preço, por 12 (doze) meses, visando a aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) 
equipamentos Notebooks, com garantia na modalidade balcão, para atendimento aos Órgãos da 
Administração Direta e Entidades da Administração Indireta e Fundacional, contemplando toda 
logística de distribuição na Região Metropolitana e, ainda, podendo vir a ocorrer em todos os 
Municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
 
1.1.1 O valor da logística de distribuição deverá estar inserido no preço unitário - PU do 
equipamento, correspondendo a até 5% do PU e contemplando o espaço de armazenagem, 
seguro, segurança física, recebimento, perícia, guarda, frete, entre outros. 
 
1.2 Para a Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC, já existe uma demanda inicial de 
12.000 (doze mil) Notebooks, que serão entregues nos Municípios relacionados no Anexo VIII, 
com softwares de capacitação em tecnologia, inseridos em um kit contendo bolsa de transporte, 
CD de treinamento e capacitação, carta de entrega e um mecanismo de acesso a Internet. Esses 
itens serão fornecidos pela própria SEEDUC. 
 
2 – ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NOTEBOOK 
 
• Processador de velocidade de clock de 1,86 Ghz, cachê L2 de 1 MB, barramento frontal de 

533 MHz, arquitetura de 65 nm; 
• Memória RAM de 1GB DDR2 533 MHz; 
• Unidade Disco Rígido SATA, no mínimo de 120 GB, 5.400 rpm; 
• Unidade óptica DVDRW, para leitura e gravação de CD e DVD; 
• Tela de LCD de 15.4” ou 14.1” TFT WXGA Widescreen; 
• Comunicação: Fax / Modem 56 kbps, Ethenet 10/100 Mbps e Rede sem fio; 
• Dispositivo apontador: Touch Pad integrado com 2 botões e scroll; 
• Interfaces: 3 (três) portas USB 2.0, 1 porta para rede local, 1 porta para fax/modem, 1 porta 

VGA para monitor, 1 entrada para microfone, 1 saída para fone de ouvido, 1 slot para cartões 
MMC/SD/MS/MS Pro; 

• Vídeo com acelerador gráfico integrado, com alocação dinâmica de memória de até 128 MB, 
compartilhados; 

• Peso: Maximo de 3,0 Kg; 
• Software embarcado: Microsoft Windows XP Pro ou superior e o pacote Office XP ou superior, 

em português; 
• Acessórios incluídos: cabos de conexão e de força e bateria com o mínimo de 2 horas; 
• Manual em português; 
• Certificações: Microsoft HCL, DMTF ISO 9001; 
• Garantia de 12 (doze) meses, na modalidade balcão. 
 

 25.000 (vinte e cinco mil) unidades 
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3 – LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA A SEEDUC 
 
3.1 Para o atendimento da demanda inicial, a empresa deverá disponibilizar um notebook (modelo 
idêntico ao que será distribuído) e preparar em conjunto com a SEEDUC a imagem de distribuição 
em até 05 dias úteis da data de assinatura do Contrato. 
 
3.2 O kit de entrega deverá ser composto de: 

• Um Notebook na caixa (lacrado); 
• Uma Bolsa de transporte (fornecida pela SEEDUC); 
• Um CD de treinamento e capacitação (fornecido pela SEEDUC); 
• Uma Carta do Governo do Estado (fornecida pela SEEDUC); e 
• Um Mecanismo de acesso a Internet (fornecido pela SEEDUC). 
 
3.3 A SEEDUC entregará à empresa a lista nominal dos professores, após a assinatura do 
Contrato. 
 
3.4 A distribuição somente será concretizada após a disponibilização, pela SEEDUC, de 
formulário específico com as seguintes informações: 
 
• Número de série do Notebook; 
• Número de série das placas de acesso à Internet; 
• Número de controle das placas de acesso à Internet; e  
• Assinatura e matrícula do diretor da unidade escolar dando o recebido nos Notebooks. 
 
3.4.1 Este formulário deverá estar de acordo com a lista de professores. 
 
4 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1 O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, após cada entrega. 
 
5 – PRAZO DE ENTREGA 
 
5.1 O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias após a formalização contratual. 
 


