
 

1 

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

Anexo I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Eletrônico – RP nº 017/2010 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 - Registro de Preço - RP, por 12 (doze) meses, para o fornecimento de até 20.000 (vinte mil) 
equipamentos Notebooks, com garantia na modalidade “on-site”, visando atendimento à 
Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC, contemplando toda logística de distribuição na 
Região Metropolitana e diversos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
 
1.1.1 - Existe uma demanda inicial de 9.500 (nove mil e quinhentos) Notebooks, que serão 
entregues em diversos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
 
1.1.2 - No 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. 
 
2 – DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS NOTEBOOK: 
 
a) Processador 
 

 Processador com Núcleo Duplo, freqüência mínima de 1.8 GHz, com cachê, mínimo, L2 total 
de 01 (um) Megabyte, barramento de 800 MHz. 

 
b) Interfaces e Slots de Expansão 
 

 03 (três) portas USB 2.0, 01 (uma) porta VGA, 01 (uma) porta RJ-45; Entradas para microfone, 
fone de ouvido, áudio Line-in, auto-falantes estéreos; Leitor de Cartão Múltiplo (MS / MSPRO / 
SD / MMC); Microfone embutido; Webcam integrada de 1.2 Mega Pixel; Conector DC-IN para 
adaptador AC. 

 
c) Memória RAM 
 

 02 (dois) módulos de memória, com mínimo de 02 (dois) Gigabytes, tipo DDR2 SDRAM  
667Mhz; expansível, no mínimo, a 04 (quatro) Gigabytes. 

 
d) Disco Rígido – HD 
 

 01 (um) disco rígido interno com capacidade de 160 Gigabytes, ou superior com velocidade de 
rotação de 5.400 RPM. 

 
e) Disco ótico 
 

 01 (uma) unidade de DVD RW interna 4,7 Gigabytes, compatível com padrões DVD±RW, 
DVD±R, DVD-ROM, CD-RW, CD-R, CD-ROM. 

 
f) Vídeo 
 

 Placa de Vídeo com acelerador gráfico integrado, com alocação de memória de até 256 
Megabytes compartilhada. 
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g) Tela 
 

 LCD 13” a 14.4", WXGA com resolução 1280 x 800. 
 
h) Interface de redes 
 

 Controlador de rede FastEthernet integrado:  padrão de rede  10/100 base Tx, configurado 
totalmente por software, com conector-padrão RJ45; 

 Interface de comunicação Wireless: WLAN 802.11b/g. 
 
i) Mouse 
 

 Touchpad, Scroll, 02(dois) botões; 
 
j) Teclado 
 

 Padrão Windows ABNT-2 (Possuindo todos os caracteres da língua Portuguesa/Brasil), 
teclado numérico embutido, e teclas de acesso rápido, no mínimo para Internet e Wireless. 

 
k) Alimentação 
 

 Bivolt, com Bateria de 06 (seis) células Li-Ion, e alerta de carga mínima com aviso sonoro e 
sistema de economia de energia (Deve estar em conformidade com as normas da ABNT que 
trata desse assunto). 

 
l) Peso 
 

 Peso com bateria não deve ultrapassar 2,5 kg. 
 
m) Acessórios 
 

 Guia de instalação e drives em português. A maleta para transporte será fornecido pela 
SEEDUC/RJ, dentro dos padrões existentes. 

 
n) Sistemas Operacionais 
 

 Softwares originais embarcados: Windows 7 PRO, em Português, e Microsoft Office Standard 
2007 – licenciamento Open Educacional; ou Select educacional;  ou versões superiores; ou 
versões superiores com licenciamento. Preferencialmente, deve ser usado o modelo de 
licenciamento PPP quando aplicado. 

 Deverá possuir imagem padrão pré-instalada gerada pela SEEDUC-RJ com o sistema 
operacional solicitado e outros softwares de interesse. 

 Deverá ser fornecido dois DVDs de Recovery por 30 Coordenadoria Regional e Sede (total 62 
DVDs) contendo todos os drivers do fabricante, bem como do sistema operacional; 

 O equipamento deve ser entregue com as  etiquetas próprias coladas no chassi  de 
regularização dos softwares embarcados, na versão atual ou superior. Os softwares que não 
possuem esse método de regularização,  a CONTRATADA deverá entregar documento 
próprio do fabricante ao Gestor do CONTRATO. 
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o) Compatibilidade 
 

 Os componentes deverão possuir drivers de instalação compatíveis com o sistema 
operacional embarcado. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação 
de prospecto do fabricante especificamente para o modelo ofertado ou hiperlink do portal 
(sitio) do fabricante que deve está ativo, que deverá acompanhar a proposta 

 
p) Outros Requisitos 
 

 O equipamento e seus componentes/periféricos deverão ser originais de fábrica e novos (sem 
uso, reforma ou recondicionamento). 

 Os equipamentos deverão ser entregues com cabos, adaptadores e conectores necessários 
ao perfeito funcionamento dos mesmos. 

 Todos os componentes deverão ser idênticos entre si, caso não se encontre mais disponível 
no mercado, deve-se observar que o substituto deverá ter, no mínimo, a mesma qualidade e 
especificação técnica do produto fora de linha ou superior. 

 Os equipamentos deverão apresentar certificação HCL para Windows 7, IEC 60.950 e IEC 
61.000. 

 Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do 
equipamento, especificando Marca, Modelo, Código do produto (Part Number) e outros 
elementos que de forma inequívoca, identifiquem e constatem as configurações cotadas, 
possíveis expansões e “upgrades”, comprovando-os através de “folders” e demais literaturas 
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio 
na Internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio. 

 Fornecimento de um arquivo digital para a SEEDUC, com dados de inventário, nº de série, nº 
Patrimônio, local de entrega (nome da unidade de ensino, nº  do Censo Escolar e UA), nome e 
CPF do agente público que recebeu o equipamento. 
 

 
 Quantidade: 20.000 (vinte mil) unidades 

 
 
3 – DA LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO 
 
3.1 - A logística de distribuição estará contemplando o espaço de armazenagem, seguro, 
segurança física, recebimento, perícia guarda, frete e outros, a fim de garantir a entrega no 
destino em perfeito estado de conservação e utilização. 
 
3.2 - As entregas dos notebooks aos Professores serão realizadas na Unidade de Ensino em que 
o Professor estiver lotado, mediante informação da SEEDUC, através de listagem nominal, 
contendo todos os dados como: Coordenadoria, Município, UA, Nº do CENSO, nome da Escola, 
endereço, telefone, Matrícula, CPF, nome do Professor e turno de funcionamento. 
 
3.3 - As Unidades de Ensino estão localizadas na Capital e demais regiões do Estado do Rio de 
Janeiro, com horários de funcionamento diversificados, entre manhã, tarde e noite, cujas 
informações constarão da relação.  
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4 – DO PRAZO DE ENTREGA 
 
4.1 - O prazo de início de entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias corridos após a 
formalização contratual e do fornecimento da relação das unidades de ensino e dos professores 
contemplados pela Secretaria de Estado de Educação. 
 
4.2 - A entrega total dos equipamentos, por cada demanda formalizada, deverá estar concluída 
em até 60 (sessenta) dias úteis, cabendo a CONTRATADA apresentar o processo de distribuição 
e cronograma de entrega para acompanhamento e fiscalização, antes de iniciar a execução do 
processo de distribuição do equipamento. 
 
5 – DA GARANTIA 
 
5.1 - A garantia será na modalidade “On-site” nas Coordenadorias Regionais da Secretaria de 
Estado de Educação e Sede, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento 
definitivo do objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecido pelo 
fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, o termo da garantia adicional oferecida 
pelo fabricante e o processo de atendimento. 
 
 


