
11.ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

11.1. Microcomputadores Notebooks: 

11.1.1. PLACA MÃE
11.1.1.1. A Placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do notebook, ou fabricada

sob sua  especificação  para  uso  exclusivo,  não  sendo aceito  o  emprego de
placas mães de livre comercialização no mercado;

11.1.1.2. Possuir  Chip de segurança e criptografia de acesso,  padrão TPM 1.2 ou
superior  acompanhado de todos os  softwares  necessários  a  sua  integração
com o Sistema Operacional e com sistema de leitura de impressão digital;

11.1.2. BIOS
11.1.2.1. A  BIOS deverá  ser  projetada e  desenvolvida pelo  mesmo fabricante  do

equipamento ofertado;
11.1.2.2. A  interface  de  configuração  deve  possuir  opção  de  exibição  no  idioma

Português Brasileiro;
11.1.2.3. Implementada  em  memória  “flash”,  atualizável  diretamente  pelo

microcomputador;
11.1.2.4. Suportar senha de acesso a BIOS;
11.1.2.5. Deverá possuir  funcionalidade de resetar as configurações para o modo

padrão de fábrica;
11.1.2.6. Deverá suportar senha de HD, do tipo “Driver Lock” ou “HDD Lock”, para

proteção dos dados;
11.1.2.7. Sempre que o equipamento for inicializado deve ser exibido no monitor de

vídeo o nome do fabricante do microcomputador;
11.1.3. PROCESSADOR

11.1.3.1 Deverá possuir pelo menos quatro threads, conforme modelo de referência
de  qualidade,  especificações  e  recursos  AMD  Série  A  ou  Intel  Core  i  4ª
Geração;

11.1.3.2 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3;
11.1.3.3 Tecnologia de fabricação de no máximo 32nm (trinta e dois nanômetros);
11.1.3.4 Clock real mínimo de 2,1 GHz (dois vírgula um gigahertz) por núcleo;
11.1.3.5 Memória cache de no mínimo 4 MB (quatro megabytes);
11.1.3.6 Suporte a "Turbo" para elevação da frequência conforme a necessidade;
11.1.3.7 Suporte a instruções AES (Advanced Encryption Standert), ou similar, para

aceleração de criptografia;
11.1.3.8 Deverá possuir pelo menos os set de extensões: AVX 1.1, SSE 4.1 e SSE

4.2, ou versões posteriores;
11.1.3.9 Deverá possuir controladora de vídeo integrada ao processador;
11.1.3.10 O  processador  deverá  ser  pertencer  a  linha  mais  recente  de

comercialização disponibilizados pelo fabricante do mesmo.
11.1.4. CHIPSET

11.1.4.1. Suporte a expansão de memória para no mínimo 12 GB (doze gigabytes),
padrão DDR3 de 1600 MHz, ou superior;

11.1.4.2. Suporte a padrão SMART;
11.1.4.3. Suporte a controladora de disco padrão SATA II

11.1.5. MEMÓRIA RAM (RANDON ACCESS MEMORY)
11.1.5.1. Deverá possuir a capacidade mínima de 08 GB (oito gigabytes) instalada;
11.1.5.2. Devera suportar o padrão DDR3 de 1600 MHz;
11.1.5.3. Deverá suportar configurações de Dual-Channel para máxima configuração

de memória;
11.1.6. INTERFACES

11.1.6.1. Possuir no mínimo 02 (duas) portas USB 3.0;
11.1.6.2. 01 (uma) saída de vídeo padrão VGA com conector DB-15 (Para os casos

em  que  for  ofertado  portas  do  tipo  “mini”,  adaptadores  para  as  mesmas
deverão vir acompanhados);



11.1.6.3. 01 (uma) saída de vídeo padrão DisplayPort ou HDMI (Para os casos em
que for ofertado portas do tipo “mini”, adaptadores para as mesmas deverão
vir acompanhados);

11.1.6.4. Portas multimídia estéreo divididos em 01 (uma) de Line-out ou fone de
ouvido e 01 (uma) entrada para microfone, sendo aceita porta combo (Line-
in/Line-out);

11.1.6.5. 01 (uma) porta RJ-45, para conexão Gigabit Ethernet;
11.1.6.6. 01 (um) leitor de cartão de memória com suporte a SD,
11.1.6.7. Possuir  porta  para  conexão  de  componente  externo  de  expansão  tipo

Dockstation;
11.1.6.8. Todas as portas e interfaces devem estar integradas ao gabinete;

11.1.7. CÂMERA
11.1.7.1. Possuir no mínimo HD 720p ou superior;
11.1.7.2. Suportar a realização de vídeo-conferência;

11.1.8. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO
11.1.8.1. 01  (uma)  unidade  de  disco  rígido  com  capacidade  mínima  de  500GB

(quinhentos gigabytes),  padrão Serial  ATA velocidade de rotação mínima de
7200 RPM (sete mil e duzentas rotações por minuto), tecnologia SMART para
detecção de pré-falhas  do  disco rígido e suporte  a  tecnologia  NCQ (Native
Command Queuing). Como opção ao disco de 7200 rpm, será aceito disco do
SSH  “Solid  State  Hybrid”,  desde  que  possuam  a  mesma  capacidade  de
armazenamento solicitada;

11.1.8.2. Deverá  possuir  tecnologia  específica  para  proteção  do  disco  rígido
parqueando a unidade e parando os pedido de E/S, sob qualquer das seguintes
condições:

11.1.8.2.1. O utilizador deixa cair o computador;
11.1.8.2.2. O utilizador desloca o computador com o ecrã fechado, enquanto o

computador está a ser alimentado por bateria;
11.1.8.3. 01 (uma) unidade óptica tipo DVD+/-RW, interna ao gabinete, ou via USB

(desde que seja do mesmo fabricante do equipamento ofertado) com todos os
softwares necessários para utilização de todos os recursos da unidade;

11.1.9. INTERFACE DE VÍDEO
11.1.9.1. Deverá  possuir  01  (uma)  controladora  gráfica  com no  mínimo  512  MB

(Quinhentos e doze megabytes) de memória, podendo ser compartilhada com
a memória principal;

11.1.9.2. A alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida;
11.1.9.3. Compatibilidade com DiretcX 11 e OpenGL4.0;
11.1.9.4. Deve suportar no mínimo a resolução de 1366x768 pixels;
11.1.9.5. Deve  suportar  no  mínimo  uma  resolução  de  1920x1200  pixels,  a  uma

frequência mínima de 75 Hz na conexão VGA;
11.1.9.6. Deve  suportar  no  mínimo  uma  resolução  de  2560x1600  pixels,  a  uma

frequência mínima de 60 Hz na conexão DisplayPort/HDMI
11.1.10. TELA

11.1.10.1.A dimensão da tela deverá ser de no máximo 14’’;
11.1.10.2.Deverá  ser  do  tipo LED e  suportar  no  mínimo a  resolução 1366 x  768

pixels;
11.1.10.3.Deverá possuir contraste (ratio) de no mínimo 220:1

11.1.11. CONECTIVIDADE
11.1.11.1.01  (uma)  Interface  de  rede  cabeada  padrão  RJ45  com  as  seguintes

características mínimas:
11.1.11.1.1. Suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em modo full-

duplex (dobro), com auto-negociação de velocidade e integrada à placa-
mãe;

11.1.11.1.2. Possuir tecnologia WOL (Wake-up On LAN);
11.1.11.1.3. Possuir tecnologia PXE para realizar instalação remota através da

rede;



11.1.11.2.01 (uma) interface de rede sem fio (Wi-Fi), integrada ao equipamento com
as seguintes funcionalidades:

11.1.11.2.1. Duas antenas de alta eficiência integrada;
11.1.11.2.2. Suporte aos padrões 802.11 a/b/g/n;
11.1.11.2.3. Possuir dispositivo integrado de Bluetooth v4.0;

11.1.12. INTERFACE DE SOM
11.1.12.1. Interface de som, “on-board”;
11.1.12.2.Possuir áudio de alta definição;
11.1.12.3.Possuir dois microfones integrados ao gabinete;

11.1.13. TECLADO E MOUSE
11.1.13.1.O equipamento deverá possuir mouse do tipo Touchpad eletrostático ou

Point Stick;
11.1.13.2.O mouse deverá possuir 02 (dois) botões de seleção;
11.1.13.3.O teclado deverá ter no mínimo de 84 teclas, padrão ABNT II, com teclas e

botões específicos para:
11.1.13.3.1. Ativar e desativar a placa de rede sem fio;
11.1.13.3.2. Função Mute;

11.1.14. ALIMENTAÇÃO
11.1.14.1.Bateria de Lítion Íon, com pelo menos 6 células, totalmente isolada, com

autonomia mínima de 5 (cinco) horas;
11.1.14.2.O  equipamento  deve  vir  acompanhado  de  um adaptador  externo  para

carregar  a  bateria  e  permitir  o  funcionamento  do  equipamento  durante  o
processo de carga com um cabo de conexão de no mínimo 1,8 (um vírgula
oito) metros;

11.1.14.3.O adaptador externo deverá suportar alimentação AC/DC, 110/220 volts,
com seleção automática de tensão;

11.1.14.4.A tensão de saída do adaptador deverá ser compatível com a tensão de
entrada suportada pelo notebook;

11.1.14.5.O cabo de alimentação deverá estar  de acordo com o novo padrão de
tomada NBR 14136;

11.1.15. ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
11.1.15.1.O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos;
11.1.15.2.O chassi deverá ser reforçado com liga de magnésio ou policarbonato ou

tecnologia  semelhante  de  modo  que  venha  tornar  o  equipamento  mais
resistente e consequentemente de maior durabilidade;

11.1.15.3.Peso máximo de 2,4 Kg (Dois quilos e quatrocentos gramas);
11.1.16. SEGURANÇA

11.1.16.1.O equipamento ofertado deverá possuir Sensor Biométrico de Impressão
digital integrado ao seu gabinete;

11.1.16.2.O  equipamento  ofertado  deverá  possuir  leitor  do  tipo  “Smart  Card”
integrado ao seu gabinete.

11.1.16.3.Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM)
versão  1.2,  integrado  à  placa  mãe  que  inclua  software  de  configuração  e
integração com login do Windows;

11.1.16.4.O gabinete deverá possuir um local para fixação de trava do tipo “Security
lock” ou "Kesington lock";

11.1.17. MALETA PARA TRANSPORTE
11.1.17.1.O equipamento deverá vir acompanhado de maleta fabricada em couro,

nylon ou poliéster;
11.1.17.2.Possuir alça para carregar, no qual está alça deverá ser removível;
11.1.17.3.Possuir compartimento exclusivo, acolchoado para acomodar e proteger o

notebook;
11.1.17.4.Além  do  compartimento  para  acomodar  o  notebook,  a  maleta  devera

possuir outras divisões para carregar acessórios;
11.1.17.5.A maleta deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado para

fins de melhor acomodação e transporte do equipamento.



11.1.18. SISTEMA DE GERENCIAMENTO E DIAGNÓSTICO
11.1.18.1.Detectar qualquer alteração de configuração de memória e disco rígido,

alteração na temperatura do gabinete e possível falha no disco rígido (SMART);
11.1.18.2.O equipamento deverá possuir  ferramentas para teste e diagnostico de

componentes  como  disco  rígido  e  memória  antes  de  inicializar  o  sistema
operacional;

11.1.19. SOFTWARES
11.1.19.1.O  equipamento  deverá  ser  entregue  com  uma  licença  do  Sistema

Operacional Microsoft Windows 8 Professional 64 bits, em português do Brasil,
com direito a downgrade para o Windows 7 Professional;

11.1.19.2.O equipamento deverá ser entregue com HD contendo a imagem padrão
UFG, customizada pela Contratante;

11.1.19.3.A  proponente  deverá,  antes  do  fornecimento  dos  equipamentos,  enviar
uma  amostra  do  mesmo  ao  contratante  para  configuração  do  HD  padrão
contendo o sistema operacional mencionado;

11.1.19.4.Todos  os  equipamentos  ofertados  deverão  possuir  disco  rígido  com  a
imagem do HD padrão;

11.1.19.5.Deve  ser  fornecida  mídia  única  ao  contratante  para  a
instalação/restauração da imagem padrão do sistema operacional mencionado
em todos os equipamentos. Não será permitido fornecimento de uma mídia por
equipamento ofertado.

11.1.19.6.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software desenvolvido pelo fabricante do equipamento com suporte a efetuar
download  de  atualizações  de  drivers,  consultar  vigência  de  garantia  entre
outros;

11.1.20. DOCUMENTAÇÃO
11.1.20.1.Acompanhar documentação em português ou inglês, em papel ou CD-ROM;
11.1.20.2.Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de

catálogos,  folders,  manuais do equipamento ou declarações disponibilizados
pelo próprio fabricante;

11.1.21. CERTIFICAÇÕES
11.1.21.1.Certificação PPB - Processo Produtivo Básico;
11.1.21.2.O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog para

o sistema operacional Windows 7 e 8. A comprovação da compatibilidade será
efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report
emitido especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do
grupo “Systems”, no site https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/;

11.1.21.3.O equipamento ofertado (marca e modelo) deverá ser compatível com pelo
menos  uma  distribuição  Linux,  SUSE  ou  RedHat,  devendo  ser  comprovado
através de um dos links:
https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp
Ou,
https://hardware.redhat.com/;

11.1.21.4.O equipamento ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade
com  a  Norma  IEC  60950  (Safety  of  Information  Technology  Equipament
Including  Eletrical  Business  Equipament),  ou  sua  equivalente  Norma  NBR
10842, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos
materiais plásticos;

11.1.21.5.O equipamento deverá ter certificado EPEAT GOLD para o país em que o
mesmo for fabricado, para assegurar que o fabricante pratica ações e utiliza
componentes no processo produtivo do equipamento que minimiza danos ao
meio ambiente;

11.1.22. GARANTIA E SUPORTE

https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/
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https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp


11.1.22.1.O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e
seis) meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e
atendimento no local;

11.1.22.2.A bateria deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses on site;
11.1.22.3.Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante (informar url

para  comprovação)  que  faça  a  validação  e  verificação  da  garantia  do
equipamento através da inserção do seu número de série e modelo/número do
equipamento;

11.1.22.4.Atualização corretiva dos softwares fornecidos, obtidos diretamente do site
do fabricante do hardware;

11.1.22.5.Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis na Internet;

11.1.22.6.Manutenção  corretiva  de  hardware,  com  substituição  de  qualquer
componente que apresente defeito por outro original do fabricante;

11.1.22.7.Orientação  remota,  por  telefone,  e-mail  e  páginas  na  internet,  sobre
operação dos equipamentos e suporte para configuração;

11.1.22.8.A empresa licitante deverá apresentar declaração emitida pelo fabricante
do equipamento proposto, direcionada à Universidade Federal de Goiás - UFG,
especificamente para esta licitação, onde conste:

11.1.22.8.1. Que os equipamentos foram projetados para uso corporativo;
11.1.22.8.2. Que  o  licitante  é  revenda  autorizada  dos  produtos  de  sua

fabricação;
11.1.22.8.3. Que possui central telefônica “própria” para abertura de chamados

técnicos através de ligação gratuita (0800);
11.1.22.8.4. Que possui site na internet disponibilizando atualizações de drivers

para o equipamento proposto (informar url para comprovação);
11.1.22.8.5. Que  os  equipamentos  propostos  possuem  assistência  técnica

credenciada  pelo  fabricante  no  Estado  de  Goiás,  informando  o  nome,
endereço, telefone e CNPJ da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará(ão)
serviços de manutenção, durante o período de garantia.

11.2. Microcomputadores Desktop com Windows:

11.2.1. DESEMPENHO GERAL
11.2.1.1. Deverá  possui  pontuação  no  PC  Mark  8,  Versão  2.0,  no  modo  "Work

Accelerated", de pelo menos 3.680 pontos.
11.2.1.2. Procedimento para Teste de Performance:

11.2.1.2.1. O disco rígido e a memória RAM deverão ser equivalentes àqueles
ofertados no equipamento;

11.2.1.2.2. O  sistema operacional  Microsoft  Windows  8  Professional  64  bits,
deve  ser  instalado,  obedecendo  às  opções  padrões  oferecidas  pela
instalação;

11.2.1.2.3. Com a instalação do sistema operacional concluída, os drivers de
todos os dispositivos periféricos presentes no equipamento deverão ser
instalados. Serão aceitos os drivers fornecidos pela própria instalação do
Microsoft  Windows  8   Professional  64   bits,  bem  como  os  drivers
fornecidos pelos fabricantes dos periféricos;

11.2.1.2.4. Não será permitido o  uso de qualquer  matriz  de  instalação  bem
como modificações na instalação do Windows;

11.2.1.2.5. Na  BIOS  da  placa  mãe,  carregar  o  "Load  Bios  Default"  ou
equivalente;

11.2.1.2.6. Instalar o sistema operacional Microsoft Windows 8  Professional 64
bits, na versão e língua ofertada no equipamento;

11.2.1.2.7. Instalar  todos  os  drivers  nas  versões  atualizadas  fornecidas  e
garantidas pelos fabricantes do equipamento;



11.2.1.2.8. Verificar se todos os dispositivos estão corretamente reconhecidos e
instalados no gerenciador de dispositivos;

11.2.1.2.9. Reiniciar o equipamento;
11.2.1.2.10. Configurar resolução da tela para no mínimo 1366x768 pixels;
11.2.1.2.11. Instalar o PCMark 8 Versão 2.0;
11.2.1.2.12. Executar o PCMark 8;
11.2.1.2.13. Selecionar a opção "Work" e executar o teste "Accelerated";
11.2.1.2.14. O  índice  a  ser  considerado  é  o  "PCMark8  2.0  Work  Accelerated

Score".   Este resultado deverá ser maior  ou igual  3.680.   O resultado
gerado deverá ser impresso e entregue em anexo à proposta;

11.2.2. PLACA MÃE
11.2.2.1. Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, não sendo de

livre  comercialização  no  mercado,  sendo  que  o  modelo  e  fabricante  esta
serigrafado na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, cientes de
que  na  são  permitidas  etiquetas  ou  adesivos  ou  quaisquer  alterações  na
mesma;

11.2.2.2. Deverá possui suporte para processadores de núcleo duplo e quádruplo
(Dual Core, Quad Core);

11.2.2.3. Deverá  possuir  arquitetura  padrão  ATX  ou  BTX,  conforme  padrões
estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define
os padrões existentes.

11.2.2.4. Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão
1.2,  soldado  à  placa  principal,  acompanhado  de  drivers  e  software  do
fabricante do equipamento ou fabricado para o mesmo, visando a utilização do
chip;

11.2.2.5. Deverá possuir regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de
forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU;

11.2.2.6. Ser do mesmo fabricante do equipamento ou projetada especificamente
para  o  equipamento,  não  sendo aceitas  placas  de  livre  comercialização  no
mercado. A comprovação de desenvolvimento exclusivo para o projeto deverá
ser feita por meio de declaração fornecida pelo fabricante da placa principal,
dispensável no outro caso;

11.2.2.7. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 2.0.
11.2.3. BIOS

11.2.3.1. BIOS  deverá  ser  implementada  em  memória  “flash”,  atualizável
diretamente pelo Windows, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante
do  equipamento  ofertado  ou  ter  direitos  (Copyright)  sobre  essa  BIOS,  não
sendo aceito soluções em regime de OEM ou customizações;

11.2.3.2. Deverá suporta tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e
controle remotos;

11.2.3.3. Deverá possuir a interface de configuração em idioma Português;
11.2.3.4. Deverá possuir campo com número de série do equipamento, podendo ser

lido remotamente via comandos SMBIOS;
11.2.3.5. Deverá possui campo editável, com recurso para registro de informações

como,  por  exemplo,  o  número  do  patrimônio  do  equipamento  podendo  o
mesmo pode ser lido remotamente via comandos SMBIOS;

11.2.3.6. Tipo  Flash  Memory,  utilizando  memória  não  volátil  e  reprogramável,  e
compatível com os padrões ACPI 2.0 e Plug-and-Play;

11.2.3.7. Lançada a partir de 2011 e entregue na versão mais atual disponibilizada
pelo fabricante;

11.2.3.8. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;
11.2.3.9. Deverá suportar a tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de

disco rígido S.M.A.R.T habilitada.
11.2.4. PROCESSADOR

http://www.formfactors.org/


11.2.4.1. Deverá  possuir  pelo  menos  quatro  núcleos  físicos  para  processamento,
conforme modelo de referência de qualidade, especificações e recursos AMD
Serie A ou Intel Core 4ª Geração;

11.2.4.2. Deverá  suportar  processamento  em  64  bits  e  incluir  as  instruções  do
padrão SSE4. 1  e SSE4.2;

11.2.4.3. Deverá  possuir  frequência  de  relógio  de  3,5   Ghz  (Três  vírgula  cinco
gigahertz)  e  possui  Memória  Cache  total  de  pelo menos 4  MB  (Quatro
Megabytes);

11.2.4.4. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64
bits;

11.2.4.5. Deverá suportar o modo “Turbo”, ou seja, sempre quando uma aplicação
necessitar,  o  clock será  alterado  dinamicamente  com intuito  de  prover  um
aumento no desempenho;

11.2.4.6. Suporte a instruções AES (Advanced Encryption Standart),ou similar, para
aceleração de criptografia;

11.2.4.7. Deverá  possuir  sistema  de  dissipação  de  calor  dimensionado  para  a
perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando
em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em
ambiente não refrigerado;

11.2.5. CHIPSET
11.2.5.1. Deverá suportar a expansão de memória para no mínimo 32 GB (trinta e

dois gigabytes), padrão DDR3 de 1600 MHz;
11.2.5.2. Deverá suportar o barramento PCI Express x16;
11.2.5.3. Deverá suportar controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s, equivalente

ou superior;
11.2.5.4. Deverá possuir uso eficiente da energia;
11.2.5.5. Deverá suportar o padrão SMART III;
11.2.5.6. Deverá suporta a utilização de 02 (dois) monitores independentes sem a

necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board.
11.2.6. MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

11.2.6.1. Deverá possuir memória de pelo menos 8 GB (oito Gigabytes), configurado
em Dual Channel;

11.2.6.2. Deverá  ser  padrão  DDR3  PC3-12800  de  1600  MHz,  ou  superior,
compatíveis  com  o  barramento  de  memória  da  placa  principal  (quando
aplicável);

11.2.6.3. Deverá  possuir  slots  livres,  após  a  configuração  final  do  equipamento,
permitindo a expansão de até 16 (dezesseis) Gigabytes;

11.2.6.4. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual Channel
Memory).

11.2.7. SLOTS PCI E PORTAS DE COMUNICAÇÃO
11.2.7.1. Deverá possuir 2  (dois)  slots  livres  tipo  PCI-E,  sendo  1  (um)  do  tipo

PCI  Express  16x.  Caso a controladora de vídeo seja do tipo off  board,  está
deverá  ser  obrigatoriamente  do  tipo  PCI-Express  16X. Nesta hipótese o
equipamento deverá possuir 2 (duas) interfaces PCI-E livres;

11.2.7.2. Deverá possuir pelo menos 8 (oito) portas USB, sendo que 2 (duas) destas
portas localizadas na parte frontal do gabinete e 06 (seis) portas localizadas na
parte  traseira  do gabinete.  Do total  de  portas  USB,  o  equipamento  deverá
possuir no mínimo 04 (quatro) do tipo 3.0 (SuperSpeed);

11.2.7.3. Deverá possuir 1 (uma) saída de vídeo “on-board” padrão VGA;
11.2.7.4. Deverá possuir 1 (uma) saída de vídeo “on-board” padrão DisplayPort ou

HDMI,  de  modo  a  suportar  o  uso  de  dois  monitores  simultaneamente  e
possibilitando estender a área de trabalho ao segundo monitor;

11.2.7.5. Deverá possuir 1 (uma) porta PS/2 on-board, caso o teclado seja PS/2;
11.2.7.6. Deverá possuir 1 (uma) porta PS/2 on-board, caso o mouse seja PS/2;
11.2.7.7. Deverá possuir 1 (uma) porta serial DB9;



11.2.7.8. Deverá possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) de Line-in e 1
(um) Line-out na parte traseira do gabinete;

11.2.7.9. Deverá possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um)
Headphone-out;

11.2.7.10.Deverá possuir 1 (uma) porta RJ-45, compatível com padrão 1000Base-T,
100Base-TX e 10Base-T;

11.2.7.11.Todos  os  conectores  das  portas  de  entrada/saída  de  sinal  deverão  ser
identificados no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos
nomes ou símbolos.

11.2.8. CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO E ÓPTICO
11.2.8.1. Deverá possui interface para 3 (três) conectores SATA, sendo no mínimo 2

(duas)  com velocidades de 6.0 Gbit/s ou superior.
11.2.9. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA ÓPTICA

11.2.9.1. Deverá possuir 1 (uma) unidade de disco rígido com capacidade de pelo
menos  1 TB  (um terabyte), padrão SATA com velocidade de 6.0 Gbit/s, com
velocidade de rotação de 7200 rpm, cache de pelo menos 32MB (trinta e dois
megabytes), com tecnologia SMART III para detecção de pré-falhas do disco
rígido;

11.2.9.2. Deverá possuir as  tecnologias  S.M.A.R.T  (Self-Monitoring,  Analysis  and
Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing);

11.2.9.3. Deverá possui 1 (uma) unidade óptica tipo DVD-RW Dual Layer, disposta na
horizontal,  padrão SATA, interna  ao  gabinete,  com  todos  os  softwares
necessários  para  utilização  de  todos  os recursos da unidade;

11.2.10. INTERFACE DE VÍDEO
11.2.10.1.Deverá  possuir  1  (uma)  controladora  gráfica   integrada ou  do  tipo  off-

board, com Tecnologia 3D com pelo menos 512 MB de memória podendo ser
compartilhado com a memória principal;

11.2.10.2.Deverá possuir conexão VGA (DB-15) e Display Port, de modo a possibilitar
estender a área de trabalho ao segundo monitor.  Deverá ser fornecido o cabo
e/ou  adaptador  necessário  para  a  utilização  de  um  monitor  através  da
interface gráfica digital;

11.2.10.3.Deverá possuir recurso Shader Model 5.0, ou posterior em hardware;
11.2.10.4.Deverá suportar DirectX 11 e OpenGL 3.0;
11.2.10.5.Deverá possuir profundidade de cores de pelo menos 32 bpp (trinta e dois

bits por pixel) com resolução de pelo menos 2048x1536 pixels;
11.2.10.6.Deverá possuir Taxa de atualização de 60 Hz ou superior.

11.2.11. INTERFACE DE REDE CABEADA
11.2.11.1.Deverá possuir conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe;
11.2.11.2.Deverá  possuir  total  compatibilidade  aos  padrões  IEEE  802.1P,  802.3,

802.3AB, 802.3u e 802.3x;
11.2.11.3.Deverá  suportar  taxas  de  transmissão  de  10/100/1000  Mbps  padrões

Ethernet,  Fast-Ethernet  e  Gigabit  Ethernet,  autosense,  full-duplex,  plug-and-
play, configurável totalmente por software;

11.2.11.4.Deverá possui tecnologia PXE, para realizar instalação remota através da
rede;

11.2.11.5.Deverá possuir barramento de sistema para comunicação PCI-Express;
11.2.11.6.Deverá possuir suporte aos padrões: WOL e PXE;
11.2.11.7.Deverá possuir suporte aos padrões ASF 2.0 ou SNMP v3;
11.2.11.8.Deverá possuir capacidade para habilitar sistema de gerenciamento DASH

1.1 ou iAMT com a placa de rede  on-board,  cientes  de que  não  serão
aceitos   placas   de   rede   off-board   ou   quaisquer   customização   com
dispositivos USB, PCMCIA ou similares.

11.2.12. INTERFACE DE SOM
11.2.12.1.Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play;



11.2.12.2.Deverá possuir 1  (um)  alto-falante  interno  com  potência  de  pelo
menos  1 Watt  que  seja  desativado automaticamente quando um dispositivo
de áudio externo for conectado à interface frontal de som “line-out”.

11.2.13. TECLADO
11.2.13.1.Deverá ser fornecido 1 (um) teclado com 107 teclas, padrão ABNT II;
11.2.13.2.Deverá possuir conector tipo USB ou PS/2, compatível com a interface para

teclado fornecida para o desktop;
11.2.13.3.Deverá ser do mesmo fabricante do gabinete;
11.2.13.4.Deverá ser fornecido na cor preta.

11.2.14. MOUSE
11.2.14.1.Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento;
11.2.14.2.Deverá ser do tipo óptico;
11.2.14.3.Deverá possuir resolução de pelo menos 800 (oitocentos) dpi ou superior;
11.2.14.4.Deverá  possuir  conexão  tipo  USB  ou  PS/2,  conector  compatível  com a

interface para mouse fornecido para o desktop;
11.2.14.5.Deverá  possui  2  (dois)  botões  para  seleção  (click)  e  1  (um)  botão  de

rolagem “scroll”;
11.2.14.6.Deverá ser do mesmo fabricante do gabinete;
11.2.14.7.Deverá ser fornecido na cor preta.

11.2.15. GABINETE
11.2.15.1.Deverá ser do tipo Small Form Factor no padrão ATX ou BTX com índice de

ruído de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152, sendo necessária a
apresentamos da comprovação;

11.2.15.2.Deverá possuir 1 (um) sistema de travamento de abertura do gabinete,
acionado através da BIOS ou software específico, impedindo acesso indevido
ao interior do gabinete ou 01 (uma) trava manual do mesmo fabricante do
equipamento ofertado, não sendo aceitas adaptações no mesmo. Para os casos
em que for ofertado trava manual, o licitante deverá encaminha ao menos 3
cópias destas chaves;

11.2.15.3.Deverá possuir sensor de intrusão com detecção de abertura do gabinete,
por  meio  do  software  de  gerenciamento,  com  dispositivo  de  segurança
conectado à placa mãe para detectar  a violação física do gabinete mesmo
desligado, com registros de eventos armazenados em memória não volátil, da
placa  mãe  acessíveis  remotamente  pela  rede,  independente  do  estado  do
sistema operacional;

11.2.15.4.O fluxo de ar no interior do gabinete deve ser horizontal;
11.2.15.5.A entrada de ar deve ser pela parte frontal e a saída pela parte traseira.

Não serão aceitos gabinetes com entrada/saída de ar na parte superior,  ou
laterais, considerando o gabinete na posição horizontal;

11.2.15.6.Deverá possuir botão liga/desliga na parte frontal;
11.2.15.7.Deverá possuir  indicadores  liga/desliga na parte frontal  e  de  acesso ao

disco rígido;
11.2.15.8.Deverá  ser  totalmente  “tool  less”,  ou  seja,  não  utiliza  nenhum tipo  de

ferramenta para abertura do gabinete ou manipulação (inserção, remoção e
fixação)  de  seus  componentes  internos.   Por  exemplo:  colocação/fixação  e
remoção de disco rígido, unidade óptica, placas de expansão tipo PCI e leitor
de  cartões.  Não  será  aceito  o  uso  de  parafuso  recartilhado  em  hipótese
alguma;

11.2.15.9.Deverá  possuir  alto-falante  interno  ao  gabinete,  de  alta  precisão,  com
saída para fones de ouvido e entrada para microfone no painel frontal, não
sendo aceitas caixas de som externas;

11.2.15.10. Deverá ser fornecido na cor preta.
11.2.16. ALIMENTAÇÃO

11.2.16.1.Deverá  possuir  fonte  de  alimentação  tipo  ATX  ou  BTX  para  corrente
alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com



ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na
configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces,
discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor
Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 87% (PFC 80+);

11.2.16.2.O  modelo  de  fonte  fornecido  deve  estar  cadastrado  no  site
www.80plus.com na categoria GOLD ou superior obrigatoriamente no nome do
fabricante  do  equipamento  ofertado.  Poderão  ser  fornecidos  atestados  ou
certidões  que  comprovem  que  o  equipamento  é  aderente  ao  padrão  de
eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO;

11.2.16.3.Deverá  possuir  eficiência  de  pelo  menos  87%  com  o  equipamento
totalmente  carregado,  comprovado  através  de  apresentação  de  documento
emitido  pelo  "Plug Solutions"  obrigatoriamente  em nome do  fabricante  dos
equipamentos ofertados;

11.2.16.4.Deverá ser de no máximo 255 Watts;
11.2.16.5.Deverá possuir cabo de força de acordo com a exigência da nova norma do

INMETRO NBR 14136;
11.2.16.6.Deverá possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou

equivalente.
11.2.17. SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA

11.2.17.1.O fabricante deverá disponibilizar  na Internet,  ou via  mídia  (CD/DVD) e
informar na proposta, um software de gerenciamento para os equipamentos
ofertados, que contem as seguintes características e funções:

11.2.17.1.1. Inventário de hardware, versão de BIOS e configuração de BIOS;
11.2.17.1.2. Relatórios  de  inventário  de  hardware  e  configuração  de  BIOS,

permitindo  a  customização  desses  relatórios  através  da  utilização  de
filtros;

11.2.17.1.3. Atualização de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma
remota;

11.2.17.1.4. Configuração remota da BIOS, individual ou por grupo gerenciado;
11.2.17.1.5. Configuração  remota  da  ordem  de  Boot  e  senha  de  BIOS

individualmente;
11.2.17.1.6. Importação da configuração de BIOS para outros computadores do

grupo gerenciado;
11.2.17.1.7. Monitoramento da saúde do microcomputador;
11.2.17.1.8. Permite ligar e reiniciar os microcomputadores remotamente;
11.2.17.1.9. Capacidade de agendamento de tarefas (Jobs).

11.2.18. MONITOR DE VÍDEO
11.2.18.1.Deverá ser fornecido com 1 (um) monitor;
11.2.18.2.Deverá ser do tipo LED;
11.2.18.3.Deverá possuir tela com o formato 16:9 ou 16:10;
11.2.18.4.Deverá possui pelo menos 21,5 (vinte e uma vírgula cinco) polegadas na

diagonal;
11.2.18.5.Deverá suportar resolução de pelo menos 2 (dois) Megapixel;
11.2.18.6.Deverá possuir contraste de pelo menos 1000:1;
11.2.18.7.Deverá possuir brilho de pelo menos 250 nits (cd/m2);
11.2.18.8.Deverá possuir tempo de resposta de no máximo 5 ms;
11.2.18.9.Deverá possuir Pixel Pitch de no máximo de 0,25 mm;
11.2.18.10. Deverá possuir ângulo de visão horizontal e vertical de pelo menos

160º;
11.2.18.11. Deverá suportar exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores;
11.2.18.12. Deverá possuir tela com característica anti-reflexiva;
11.2.18.13. Deverá ser compatível com alimentação de 100 a 240 Volts com

comutação automática de voltagem;
11.2.18.14. Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;
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11.2.18.15. Deverá possuir mecanismo pivotante para giro do monitor e para
ajuste de altura, sendo que o mecanismo deverá ser do mesmo fabricante do
produto ofertado;

11.2.18.16. Deverá possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido
por órgão acreditado pelo INMETRO ou similar internacional;

11.2.18.17. Deverá ser  comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou
equivalente;

11.2.18.18. Deverá possuir Certificação de compatibilidade eletromagnética CE
e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria GOLD;

11.2.18.19. Deverá possui um conector de encaixe para kit de segurança do tipo
kensington sem adaptações;

11.2.18.20. Deverá ser fornecido na cor preta.
11.2.19. SOFTWARE

11.2.19.1.O  equipamento  deverá  ser  entregue  com  uma  licença  do  Sistema
Operacional Microsoft Windows 8 Professional 64 bits, em português do Brasil,
com direito a downgrade para o Windows 7 Professional;

11.2.19.2.O equipamento deverá ser entregue com HD contendo a imagem padrão
UFG, customizada pela Contratante;

11.2.19.3.A  proponente  vencedora,  deverá,  antes  do  fornecimento  dos
equipamentos,  enviar  uma  amostra  do  mesmo  ao  contratante  para
configuração  e  geração  do  HD  padrão,  contendo  o  sistema  operacional
Microsoft  Windows  7   Professional,  64  bits,  bem como  todos  os  drivers  e
softwares solicitados devidamente instalados;

11.2.19.4.  Todos  os  equipamentos  ofertados  deverão  possuir  disco  rígido  com a
imagem do HD padrão UFG;

11.2.19.5.Deve  ser  fornecida  mídia  única  ao  contratante  para  a
instalação/restauração da imagem padrão do sistema operacional mencionado
em todos os equipamentos. Não será permitido fornecimento de uma mídia por
equipamento ofertado.

11.2.19.6.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software desenvolvido pelo fabricante do equipamento com suporte a efetuar
download  de  atualizações  de  drivers,  consultar  vigência  de  garantia  entre
outros;

11.2.19.7.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software que possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os
dados  armazenados  no  disco  rígido,  permitindo  o  descarte  seguro  de  seus
equipamentos;

11.2.19.8.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software que permite a verificação e instalação das últimas atualizações de
todas as ferramentas disponíveis pelo fabricante;

11.2.19.9.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software  e  recursos  de  segurança  com  modulo  TPM,  possuir  solução  de
gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com segurança todas as
senhas  dos  usuários,  permitindo  acesso  seguro  e  rápido  aos  aplicativos  e
informações protegidas integradas ao TPM; 

11.2.20. DOCUMENTAÇÃO
11.2.20.1.Deverá acompanhar documentação em português ou inglês em papel ou

CD-ROM;
11.2.20.2.Todas  as  especificações  deste  item  serão  comprovadas  através  de

catálogos,  folders,  manuais  do  equipamento  e  declaração  fornecida  pelo
próprio fabricante.

11.2.21. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
11.2.21.1.Deverá  ser  entregue  com  certificação  comprovando  que  o  modelo  do

microcomputador  está  em  conformidade  com  a  norma  IEC  60950  para



segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais
elétricos;

11.2.21.2.O microcomputador deverá possuir conformidade com a norma ISO 9296,
testado em acordo com a ISO 7779, quanto à emissão de ruídos;

11.2.21.3.O modelo de microcomputador deverá possuir conformidade com o padrão
RoHS  (Restriction  of  Hazardous  Substances),  isto  é,  ser  construído  com
materiais que não agridem o meio ambiente;

11.2.21.4.O modelo do microcomputador ofertado deverá ser registrado no EPEAT
(Eletronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria GOLD, emitido
por instituto acreditado pelo INMETRO, ou similar internacional. Será admitida
como comprovação também, a indicação que o equipamento consta no site
www.epeat.net na categoria GOLD;

11.2.21.5.O  modelo  de  microcomputador  estar  em  conformidade  com  o  padrão
Energy Star 5.0 ou posterior.

11.2.22. CONDIÇÕES GERAIS
11.2.22.1.Todos os componentes como: teclado,  mouse e monitor  deverão ser do

mesmo fabricante;
11.2.22.2.O microcomputador, monitor, teclado e mouse deverão permanecer com

sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e
submetido às vibrações especificadas que podem ocorrer durante o transporte
do  equipamento,  sendo  expressamente  proibida  a  utilização  de  qualquer
espécie de cola ou adesivo para fixação das placas e conectores.

11.2.23. CERTIFICAÇÕES E DECLARAÇÕES
11.2.23.1.Certificação PPB – Processo Produtivo Básico para o equipamento principal,
11.2.23.2.O  equipamento  deverá  constar  no  Microsoft  Windows  Catalog  para  o

sistema  operacional  Windows  7  e  Windows   8.   A  comprovação  da
compatibilidade  será  efetuada  pela  apresentação  do  documento  HCL  da
Microsoft emitido especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida
dentro  do  grupo  “Systems”,  no  site   https://sysdev.microsoft.com/en-
US/Hardware/lpl/  (Não serão aceitas declarações em nenhuma hipótese).  Esta
exigência  servirá  para  comprovar  a  capacidade  do  fabricante/montador  de
produzir  equipamentos  compatíveis  com  sistema  operacional  Windows  7  e
Windows 8;

11.2.23.3.O  equipamento  deverá  possuir  certificação  de  compatibilidade  com  a
norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;

11.2.23.4.O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de
radio frequência IEC 61000, comprovado através de certificado ou relatório de
avaliação de conformidade emitido por órgão acreditado pelo INMETRO;

11.2.23.5.O fabricante do equipamento deverá ser membro integrante do consórcio
DMTF, na categoria board ou leadership;

11.2.24. GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E DECLARAÇÕES
11.2.24.1.O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e

seis) meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e
atendimento no local;

11.2.24.2.Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante (informar url
para  comprovação)  que  faça  a  validação  e  verificação  da  garantia  do
equipamento através da inserção do seu número de série e modelo/número do
equipamento;

11.2.24.3.Atualização corretiva dos softwares fornecidos, obtidos diretamente do site
do fabricante do hardware;

11.2.24.4.Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis na Internet;

11.2.24.5.Manutenção  corretiva  de  hardware,  com  substituição  de  qualquer
componente que apresente defeito por outro original do fabricante;
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11.2.24.6.Orientação  remota,  por  telefone,  e-mail  e  páginas  na  internet,  sobre
operação dos equipamentos e suporte para configuração;

11.2.24.7.Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis na Internet;

11.2.24.8.A empresa licitante deverá apresentar declaração emitida pelo fabricante
do equipamento proposto, direcionada à Universidade Federal de Goiás - UFG,
especificamente para esta licitação, onde conste:

11.2.24.8.1. Que os equipamentos foram projetados para uso corporativo;
11.2.24.8.2. Que  o  licitante  é  revenda  autorizada  dos  produtos  de  sua

fabricação;
11.2.24.8.3. Que possui central telefônica “própria” para abertura de chamados

técnicos através de ligação gratuita (0800);
11.2.24.8.4. Que possui site na internet disponibilizando atualizações de drivers

para o equipamento proposto (informar url para comprovação);
11.2.24.8.5. Que  os  equipamentos  propostos  possuem  assistência  técnica

credenciada  pelo  fabricante  no  Estado  de  Goiás,  informando  o  nome,
endereço, telefone e CNPJ da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará(ão)
serviços de manutenção, durante o período de garantia.

11.3. Microcomputadores Desktop com Linux

11.3.1. PLACA MÃE
11.3.1.1. Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, não sendo de

livre  comercialização  no  mercado,  sendo  que  o  modelo  e  fabricante  esta
serigrafado na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, cientes de
que  na  são  permitidas  etiquetas  ou  adesivos  ou  quaisquer  alterações  na
mesma;

11.3.1.2. Deverá possui suporte para processadores de núcleo duplo e quádruplo
(Dual Core, Quad Core);

11.3.1.3. Deverá  possuir  arquitetura  padrão  ATX  ou  BTX,  conforme  padrões
estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define
os padrões existentes.

11.3.1.4. Deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão
1.2,  soldado  à  placa  principal,  acompanhado  de  drivers  e  software  do
fabricante do equipamento ou fabricado para o mesmo, visando a utilização do
chip;

11.3.1.5. Deverá possuir regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de
forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU;

11.3.1.6. Ser do mesmo fabricante do equipamento ou projetada especificamente
para  o  equipamento,  não  sendo aceitas  placas  de  livre  comercialização  no
mercado. A comprovação de desenvolvimento exclusivo para o projeto deverá
ser feita por meio de declaração fornecida pelo fabricante da placa principal,
dispensável no outro caso;

11.3.1.7. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 2.0.
11.3.2. BIOS

11.3.2.1. BIOS  deverá  ser  implementada  em  memória  “flash”,  atualizável
diretamente pelo Windows, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante
do  equipamento  ofertado  ou  ter  direitos  (Copyright)  sobre  essa  BIOS,  não
sendo aceito soluções em regime de OEM ou customizações;

11.3.2.2. Deverá suporta tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e
controle remotos;

11.3.2.3. Deverá possuir a interface de configuração em idioma Português;
11.3.2.4. Deverá possuir campo com número de série do equipamento, podendo ser

lido remotamente via comandos SMBIOS;
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11.3.2.5. Deverá possui campo editável, com recurso para registro de informações
como,  por  exemplo,  o  número  do  patrimônio  do  equipamento  podendo  o
mesmo pode ser lido remotamente via comandos SMBIOS;

11.3.2.6. Tipo  Flash  Memory,  utilizando  memória  não  volátil  e  reprogramável,  e
compatível com os padrões ACPI 2.0 e Plug-and-Play;

11.3.2.7. Lançada a partir de 2011 e entregue na versão mais atual disponibilizada
pelo fabricante;

11.3.2.8. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;
11.3.2.9. Deverá suportar a tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de

disco rígido S.M.A.R.T habilitada.
11.3.3. PROCESSADOR

11.3.3.1. Deverá  possuir  pelo  menos  quatro  núcleos  físicos  para  processamento,
conforme modelo de referência de qualidade, especificações e recursos AMD
Serie A ou Intel Core 4ª Geração;

11.3.3.2. Deverá  suportar  processamento  em  64  bits  e  incluir  as  instruções  do
padrão SSE4. 1  e SSE4.2;

11.3.3.3. Deverá  possuir  frequência  de  relógio  de  3,5   Ghz  (Três  vírgula  cinco
gigahertz)  e  possui  Memória  Cache  total  de  pelo menos 4  MB  (Quatro
Megabytes);

11.3.3.4. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64
bits;

11.3.3.5. Deverá suportar o modo “Turbo”, ou seja, sempre quando uma aplicação
necessitar,  o  clock será  alterado  dinamicamente  com intuito  de  prover  um
aumento no desempenho;

11.3.3.6. Suporte a instruções AES (Advanced Encryption Standart),ou similar, para
aceleração de criptografia;

11.3.3.7. Deverá  possuir  sistema  de  dissipação  de  calor  dimensionado  para  a
perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando
em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em
ambiente não refrigerado;

11.3.4. CHIPSET
11.3.4.1. Deverá suportar a expansão de memória para no mínimo 32 GB (trinta e

dois gigabytes), padrão DDR3 de 1600 MHz;
11.3.4.2. Deverá suportar o barramento PCI Express x16;
11.3.4.3. Deverá suportar controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s, equivalente

ou superior;
11.3.4.4. Deverá possuir uso eficiente da energia;
11.3.4.5. Deverá suportar o padrão SMART III;
11.3.4.6. Deverá suporta a utilização de 02 (dois) monitores independentes sem a

necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board.
11.3.5. MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

11.3.5.1. Deverá possuir memória de pelo menos 8 GB (oito Gigabytes), configurado
em Dual Channel;

11.3.5.2. Deverá  ser  padrão  DDR3  PC3-12800  de  1600  MHz,  ou  superior,
compatíveis  com  o  barramento  de  memória  da  placa  principal  (quando
aplicável);

11.3.5.3. Deverá  possuir  slots  livres,  após  a  configuração  final  do  equipamento,
permitindo a expansão de até 16 (dezesseis) Gigabytes;

11.3.5.4. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual Channel
Memory).

11.3.6. SLOTS PCI E PORTAS DE COMUNICAÇÃO
11.3.6.1. Deverá possuir 2  (dois)  slots  livres  tipo  PCI-E,  sendo  1  (um)  do  tipo

PCI  Express  16x.  Caso a controladora de vídeo seja do tipo off  board,  está
deverá  ser  obrigatoriamente  do  tipo  PCI-Express  16X. Nesta hipótese o
equipamento deverá possuir 2 (duas) interfaces PCI-E livres;



11.3.6.2. Deverá possuir pelo menos 8 (oito) portas USB, sendo que 2 (duas) destas
portas localizadas na parte frontal do gabinete e 06 (seis) portas localizadas na
parte  traseira  do gabinete.  Do total  de  portas  USB,  o  equipamento  deverá
possuir no mínimo 04 (quatro) do tipo 3.0 (SuperSpeed);

11.3.6.3. Deverá possuir 1 (uma) saída de vídeo “on-board” padrão VGA;
11.3.6.4. Deverá possuir 1 (uma) saída de vídeo “on-board” padrão DisplayPort ou

HDMI,  de  modo  a  suportar  o  uso  de  dois  monitores  simultaneamente  e
possibilitando estender a área de trabalho ao segundo monitor;

11.3.6.5. Deverá possuir 1 (uma) porta PS/2 on-board, caso o teclado seja PS/2;
11.3.6.6. Deverá possuir 1 (uma) porta PS/2 on-board, caso o mouse seja PS/2;
11.3.6.7. Deverá possuir 1 (uma) porta serial DB9;
11.3.6.8. Deverá possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) de Line-in e 1

(um) Line-out na parte traseira do gabinete;
11.3.6.9. Deverá possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um)

Headphone-out;
11.3.6.10.Deverá possuir 1 (uma) porta RJ-45, compatível com padrão 1000Base-T,

100Base-TX e 10Base-T;
11.3.6.11.Todos  os  conectores  das  portas  de  entrada/saída  de  sinal  deverão  ser

identificados no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos
nomes ou símbolos.

11.3.7. CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO E ÓPTICO
11.3.7.1. Deverá possui interface para 3 (três) conectores SATA, sendo no mínimo 2

(duas)  com velocidades de 6.0 Gbit/s ou superior.
11.3.8. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA ÓPTICA

11.3.8.1. Deverá possuir 1 (uma) unidade de disco rígido com capacidade de pelo
menos  1 TB  (um terabyte), padrão SATA com velocidade de 6.0 Gbit/s, com
velocidade de rotação de 7200 rpm, cache de pelo menos 32MB (trinta e dois
megabytes), com tecnologia SMART III para detecção de pré-falhas do disco
rígido;

11.3.8.2. Deverá possuir as  tecnologias  S.M.A.R.T  (Self-Monitoring,  Analysis  and
Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing);

11.3.8.3. Deverá possui 1 (uma) unidade óptica tipo DVD-RW Dual Layer, disposta na
horizontal,  padrão SATA, interna  ao  gabinete,  com  todos  os  softwares
necessários  para  utilização  de  todos  os recursos da unidade;

11.3.9. INTERFACE DE VÍDEO
11.3.9.1. Deverá  possuir  1  (uma)  controladora  gráfica   integrada ou  do  tipo  off-

board, com Tecnologia 3D com pelo menos 512 MB de memória podendo ser
compartilhado com a memória principal;

11.3.9.2. Deverá possuir conexão VGA (DB-15) e Display Port, de modo a possibilitar
estender a área de trabalho ao segundo monitor.  Deverá ser fornecido o cabo
e/ou  adaptador  necessário  para  a  utilização  de  um  monitor  através  da
interface gráfica digital;

11.3.9.3. Deverá possuir recurso Shader Model 5.0, ou posterior em hardware;
11.3.9.4. Deverá suportar DirectX 11 e OpenGL 3.0;
11.3.9.5. Deverá possuir profundidade de cores de pelo menos 32 bpp (trinta e dois

bits por pixel) com resolução de pelo menos 2048x1536 pixels;
11.3.9.6. Deverá possuir Taxa de atualização de 60 Hz ou superior.

11.3.10. INTERFACE DE REDE CABEADA
11.3.10.1.Deverá possuir conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe;
11.3.10.2.Deverá  possuir  total  compatibilidade  aos  padrões  IEEE  802.1P,  802.3,

802.3AB, 802.3u e 802.3x;
11.3.10.3.Deverá  suportar  taxas  de  transmissão  de  10/100/1000  Mbps  padrões

Ethernet,  Fast-Ethernet  e  Gigabit  Ethernet,  autosense,  full-duplex,  plug-and-
play, configurável totalmente por software;



11.3.10.4.Deverá possui tecnologia PXE, para realizar instalação remota através da
rede;

11.3.10.5.Deverá possuir barramento de sistema para comunicação PCI-Express;
11.3.10.6.Deverá possuir suporte aos padrões: WOL e PXE;
11.3.10.7.Deverá possuir suporte aos padrões ASF 2.0 ou SNMP v3;
11.3.10.8.Deverá possuir capacidade para habilitar sistema de gerenciamento DASH

1.1 ou iAMT com a placa de rede  on-board,  cientes  de que  não  serão
aceitos   placas   de   rede   off-board   ou   quaisquer   customização   com
dispositivos USB, PCMCIA ou similares.

11.3.11. INTERFACE DE SOM
11.3.11.1.Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play;
11.3.11.2.Deverá possuir 1  (um)  alto-falante  interno  com  potência  de  pelo

menos  1 Watt  que  seja  desativado automaticamente quando um dispositivo
de áudio externo for conectado à interface frontal de som “line-out”.

11.3.12. TECLADO
11.3.12.1.Deverá ser fornecido 1 (um) teclado com 107 teclas, padrão ABNT II;
11.3.12.2.Deverá possuir conector tipo USB ou PS/2, compatível com a interface para

teclado fornecida para o desktop;
11.3.12.3.Deverá ser do mesmo fabricante do gabinete;
11.3.12.4.Deverá ser fornecido na cor preta.

11.3.13. MOUSE
11.3.13.1.Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento;
11.3.13.2.Deverá ser do tipo óptico;
11.3.13.3.Deverá possuir resolução de pelo menos 800 (oitocentos) dpi ou superior;
11.3.13.4.Deverá  possuir  conexão  tipo  USB  ou  PS/2,  conector  compatível  com a

interface para mouse fornecido para o desktop;
11.3.13.5.Deverá  possui  2  (dois)  botões  para  seleção  (click)  e  1  (um)  botão  de

rolagem “scroll”;
11.3.13.6.Deverá ser do mesmo fabricante do gabinete;
11.3.13.7.Deverá ser fornecido na cor preta.

11.3.14. GABINETE
11.3.14.1.Deverá ser do tipo Small Form Factor no padrão ATX ou BTX com índice de

ruído de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152, sendo necessária a
apresentamos da comprovação;

11.3.14.2.Deverá possuir 1 (um) sistema de travamento de abertura do gabinete,
acionado através da BIOS ou software específico, impedindo acesso indevido
ao interior do gabinete ou 01 (uma) trava manual do mesmo fabricante do
equipamento ofertado, não sendo aceitas adaptações no mesmo. Para os casos
em que for ofertado trava manual, o licitante deverá encaminha ao menos 3
cópias destas chaves;

11.3.14.3.Deverá possuir sensor de intrusão com detecção de abertura do gabinete,
por  meio  do  software  de  gerenciamento,  com  dispositivo  de  segurança
conectado à placa mãe para detectar  a violação física do gabinete mesmo
desligado, com registros de eventos armazenados em memória não volátil, da
placa  mãe  acessíveis  remotamente  pela  rede,  independente  do  estado  do
sistema operacional;

11.3.14.4.O fluxo de ar no interior do gabinete deve ser horizontal;
11.3.14.5.A entrada de ar deve ser pela parte frontal e a saída pela parte traseira.

Não serão aceitos gabinetes com entrada/saída de ar na parte superior,  ou
laterais, considerando o gabinete na posição horizontal;

11.3.14.6.Deverá possuir botão liga/desliga na parte frontal;
11.3.14.7.Deverá possuir  indicadores  liga/desliga na parte frontal  e  de  acesso ao

disco rígido;
11.3.14.8.Deverá  ser  totalmente  “tool  less”,  ou  seja,  não  utiliza  nenhum tipo  de

ferramenta para abertura do gabinete ou manipulação (inserção, remoção e
fixação)  de  seus  componentes  internos.   Por  exemplo:  colocação/fixação  e



remoção de disco rígido, unidade óptica, placas de expansão tipo PCI e leitor
de  cartões.  Não  será  aceito  o  uso  de  parafuso  recartilhado  em  hipótese
alguma;

11.3.14.9.Deverá  possuir  alto-falante  interno  ao  gabinete,  de  alta  precisão,  com
saída para fones de ouvido e entrada para microfone no painel frontal, não
sendo aceitas caixas de som externas;

11.3.14.10. Deverá ser fornecido na cor preta.
11.3.15. ALIMENTAÇÃO

11.3.15.1.Deverá  possuir  fonte  de  alimentação  tipo  ATX  ou  BTX  para  corrente
alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com
ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na
configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces,
discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor
Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 87% (PFC 80+);

11.3.15.2.O  modelo  de  fonte  fornecido  deve  estar  cadastrado  no  site
www.80plus.com na categoria GOLD ou superior obrigatoriamente no nome do
fabricante  do  equipamento  ofertado.  Poderão  ser  fornecidos  atestados  ou
certidões  que  comprovem  que  o  equipamento  é  aderente  ao  padrão  de
eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO;

11.3.15.3.Deverá  possuir  eficiência  de  pelo  menos  87%  com  o  equipamento
totalmente  carregado,  comprovado  através  de  apresentação  de  documento
emitido  pelo  "Plug Solutions"  obrigatoriamente  em nome do  fabricante  dos
equipamentos ofertados;

11.3.15.4.Deverá ser de no máximo 255 Watts;
11.3.15.5.Deverá possuir cabo de força de acordo com a exigência da nova norma do

INMETRO NBR 14136;
11.3.15.6.Deverá possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou

equivalente.
11.3.16. SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA

11.3.16.1.O fabricante deverá disponibilizar  na Internet,  ou via  mídia  (CD/DVD) e
informar na proposta, um software de gerenciamento para os equipamentos
ofertados, que contem as seguintes características e funções:

11.3.16.1.1. Inventário de hardware, versão de BIOS e configuração de BIOS;
11.3.16.1.2. Relatórios  de  inventário  de  hardware  e  configuração  de  BIOS,

permitindo  a  customização  desses  relatórios  através  da  utilização  de
filtros;

11.3.16.1.3. Atualização de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma
remota;

11.3.16.1.4. Configuração remota da BIOS, individual ou por grupo gerenciado;
11.3.16.1.5. Configuração  remota  da  ordem  de  Boot  e  senha  de  BIOS

individualmente;
11.3.16.1.6. Importação da configuração de BIOS para outros computadores do

grupo gerenciado;
11.3.16.1.7. Monitoramento da saúde do microcomputador;
11.3.16.1.8. Permite ligar e reiniciar os microcomputadores remotamente;
11.3.16.1.9. Capacidade de agendamento de tarefas (Jobs).

11.3.17. MONITOR DE VÍDEO
11.3.17.1.Deverá ser fornecido com 1 (um) monitor;
11.3.17.2.Deverá ser do tipo LED;
11.3.17.3.Deverá possuir tela com o formato 16:9 ou 16:10;
11.3.17.4.Deverá possui pelo menos 21,5 (vinte e uma vírgula cinco) polegadas na

diagonal;
11.3.17.5.Deverá suportar resolução de pelo menos 2 (dois) Megapixel;
11.3.17.6.Deverá possuir contraste de pelo menos 1000:1;
11.3.17.7.Deverá possuir brilho de pelo menos 250 nits (cd/m2);
11.3.17.8.Deverá possuir tempo de resposta de no máximo 5 ms;
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11.3.17.9.Deverá possuir Pixel Pitch de no máximo de 0,25 mm;
11.3.17.10. Deverá possuir ângulo de visão horizontal e vertical de pelo menos

160º;
11.3.17.11. Deverá suportar exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores;
11.3.17.12. Deverá possuir tela com característica anti-reflexiva;
11.3.17.13. Deverá ser compatível com alimentação de 100 a 240 Volts com

comutação automática de voltagem;
11.3.17.14. Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;
11.3.17.15. Deverá possuir mecanismo pivotante para giro do monitor e para

ajuste de altura, sendo que o mecanismo deverá ser do mesmo fabricante do
produto ofertado;

11.3.17.16. Deverá possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido
por órgão acreditado pelo INMETRO ou similar internacional;

11.3.17.17. Deverá ser  comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou
equivalente;

11.3.17.18. Deverá possuir Certificação de compatibilidade eletromagnética CE
e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria GOLD;

11.3.17.19. Deverá possui um conector de encaixe para kit de segurança do tipo
kensington sem adaptações;

11.3.17.20. Deverá ser fornecido na cor preta.
11.3.18. SOFTWARE

11.3.18.1.O equipamento deverá ser entregue com HD contendo a imagem padrão
UFG, customizada pela Contratante;

11.3.18.2.A proponente vencedora deverá, antes do fornecimento dos equipamentos,
enviar uma amostra do mesmo ao contratante para configuração e geração do
HD padrão;

11.3.18.3.Todos  os  equipamentos  ofertados  deverão  possuir  disco  rígido  com  a
imagem do HD padrão UFG;

11.3.18.4.Deve  ser  fornecida  mídia  única  ao  contratante  para  a
instalação/restauração da imagem padrão do sistema operacional mencionado
em todos os equipamentos. Não será permitido fornecimento de uma mídia por
equipamento ofertado.

11.3.18.5.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software desenvolvido pelo fabricante do equipamento com suporte a efetuar
download  de  atualizações  de  drivers,  consultar  vigência  de  garantia  entre
outros;

11.3.18.6.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software que possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os
dados  armazenados  no  disco  rígido,  permitindo  o  descarte  seguro  de  seus
equipamentos;

11.3.18.7.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software que permite a verificação e instalação das últimas atualizações de
todas as ferramentas disponíveis pelo fabricante;

11.3.19. DOCUMENTAÇÃO
11.3.19.1.Deverá acompanhar documentação em português ou inglês em papel ou

CD-ROM;
11.3.19.2.Todas  as  especificações  deste  item  serão  comprovadas  através  de

catálogos,  folders,  manuais  do  equipamento  e  declaração  fornecida  pelo
próprio fabricante.

11.3.20. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
11.3.20.1.Deverá  ser  entregue  com  certificação  comprovando  que  o  modelo  do

microcomputador  está  em  conformidade  com  a  norma  IEC  60950  para
segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais
elétricos;



11.3.20.2.O microcomputador deverá possuir conformidade com a norma ISO 9296,
testado em acordo com a ISO 7779, quanto à emissão de ruídos;

11.3.20.3.O modelo de microcomputador deverá possuir conformidade com o padrão
RoHS  (Restriction  of  Hazardous  Substances),  isto  é,  ser  construído  com
materiais que não agridem o meio ambiente;

11.3.20.4.O modelo do microcomputador ofertado deverá ser registrado no EPEAT
(Eletronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria GOLD, emitido
por instituto acreditado pelo INMETRO, ou similar internacional. Será admitida
como comprovação também, a indicação que o equipamento consta no site
www.epeat.net na categoria GOLD;

11.3.20.5.O  modelo  de  microcomputador  estar  em  conformidade  com  o  padrão
Energy Star 5.0 ou posterior.

11.3.21. CONDIÇÕES GERAIS
11.3.21.1.Todos os componentes como: teclado,  mouse e monitor  deverão ser do

mesmo fabricante;
11.3.21.2.O microcomputador, monitor, teclado e mouse deverão permanecer com

sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e
submetido às vibrações especificadas que podem ocorrer durante o transporte
do  equipamento,  sendo  expressamente  proibida  a  utilização  de  qualquer
espécie de cola ou adesivo para fixação das placas e conectores.

11.3.22. CERTIFICAÇÕES E DECLARAÇÕES
11.3.22.1.Certificação PPB – Processo Produtivo Básico para o equipamento principal,
11.3.22.2.O  equipamento  deverá  possuir  certificação  de  compatibilidade  com  a

norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;
11.3.22.3.O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de

radio frequência IEC 61000, comprovado através de certificado ou relatório de
avaliação de conformidade emitido por órgão acreditado pelo INMETRO;

11.3.22.4.O fabricante do equipamento deverá ser membro integrante do consórcio
DMTF, na categoria board ou leadership;

11.3.23. GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E DECLARAÇÕES
11.3.23.1.O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e

seis) meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e
atendimento no local;

11.3.23.2.Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante (informar url
para  comprovação)  que  faça  a  validação  e  verificação  da  garantia  do
equipamento através da inserção do seu número de série e modelo/número do
equipamento;

11.3.23.3.Atualização corretiva dos softwares fornecidos, obtidos diretamente do site
do fabricante do hardware;

11.3.23.4.Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis na Internet;

11.3.23.5.Manutenção  corretiva  de  hardware,  com  substituição  de  qualquer
componente que apresente defeito por outro original do fabricante;

11.3.23.6.Orientação  remota,  por  telefone,  e-mail  e  páginas  na  internet,  sobre
operação dos equipamentos e suporte para configuração;

11.3.23.7.A empresa licitante deverá apresentar declaração emitida pelo fabricante
do equipamento proposto, direcionada à Universidade Federal de Goiás - UFG,
especificamente para esta licitação, onde conste:

11.3.23.7.1. Que os equipamentos foram projetados para uso corporativo;
11.3.23.7.2. Que  o  licitante  é  revenda  autorizada  dos  produtos  de  sua

fabricação;
11.3.23.7.3. Que possui central telefônica “própria” para abertura de chamados

técnicos através de ligação gratuita (0800);
11.3.23.7.4. Que  os  equipamentos  propostos  possuem  assistência  técnica

credenciada  pelo  fabricante  no  Estado  de  Goiás,  informando  o  nome,
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endereço, telefone e CNPJ da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará(ão)
serviços de manutenção, durante o período de garantia.

11.4. Microcomputador "ALL-IN-ONE"
11.4.1. Placa mãe

11.4.1.1. Placa-mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento ofertado;

11.4.1.2. Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM)
versão 1.2, soldado à placa mãe. 

11.4.2. BIOS
11.4.2.1. A  BIOS  deverá  ser  implementada  em  memória  “flash”,  atualizável

diretamente pelo Windows, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante
do  equipamento  ofertado  ou  ter  direitos  (Copyright)  sobre  essa  BIOS,  não
sendo aceito soluções em regime de OEM ou customizações;

11.4.2.2. Deverá suportar senha de acesso a BIOS (Setup Password);
11.4.2.3. Deverá  suportar  senha  de  inicialização  do  equipamento  (Power-On

Password);
11.4.2.4. Deverá suportar senha de acesso ao disco rígido (Driver Lock);
11.4.2.5. Deverá possuir suporte ao idioma de configuração Português;
11.4.2.6. Deverá  possuir  capacidade  de  habilitar/desabilitar  individualmente  as

interfaces USB;
11.4.2.7. Deverá possuir campo com número de série do equipamento podendo o

mesmo ser lido remotamente via comandos DMI ou SMBIOS;
11.4.2.8. Deverá suportar exportar as configurações da BIOS para uma unidade de

armazenamento, no intuito de manter um backup ou até mesmo padronizar a
configuração através do processo de importação em outro equipamento da
mesma marca e modelo.

11.4.3. Processador
11.4.3.1. Deverá possuir quatro núcleos físicos de processamento;
11.4.3.2. Deverá possuir tecnologia de fabricação de no máximo 32 nm (trinta e dois

nanômetros);
11.4.3.3. Clock real deverá ser de mínimo de 3 GHz (três gigahertz);
11.4.3.4. Deverá possuir memória cache de no mínimo 4 MB (quatro megabytes);
11.4.3.5. Deverá possuir bus de sistema (FSB/HT/DMI/UMI) de no mínimo 5GT/s, ou

equivalente;
11.4.3.6. Deverá suportar o modo “Turbo”, ou seja, sempre quando uma aplicação

necessitar,  o  clock será  alterado  dinamicamente  com intuito  de  prover  um
aumento no desempenho;

11.4.3.7. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64
bits;

11.4.3.8. O processador deverá pertencer a linha mais recente de comercialização
disponibilizados  pelo  fabricante  do  mesmo,  como  por  exemplo,  Intel  4ª
Geração ou AMD Series A.

11.4.4. Chipset
11.4.4.1. Deverá suportar a expansão de memória para 16 GB (dezesseis gigabytes),

padrão DDR3 de 1600 MHz, ou superior;
11.4.4.2. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA III (6.0 Gb/s);
11.4.4.3. Deverá suportar ao padrão SMART III, ou superior;

11.4.5. Memória RAM (Randon Access Memory)
11.4.5.1. Deverá  possuir  memória  mínima de  08 GB (oito  gigabytes)  instalada  e

configurada em Dual Channel;
11.4.5.2. Devera ser de no mínimo o padrão DDR3 PC3-12800 de 1600 MHz;

11.4.6. Slots PCI e Portas de comunicação
11.4.6.1. Deverá  possuir  no  mínimo  06  (seis)  portas  USB do  tipo  3.0,  sendo  ao

menos 02 (duas) na parte lateral do equipamento;
11.4.6.2. Deverá possuir 01 (uma) porta do tipo PS2 para a conexão de teclado;



11.4.6.3. Deverá possuir 01 (uma) porta do tipo PS2 para a conexão de mouse;
11.4.6.4. Deverá possuir 01 (uma) saída de vídeo padrão DisplayPort ou HDMI (para

utilização de um segundo monitor);
11.4.6.5. Deverá possuir 01 (um) leitor do tipo 4-1 integrado;
11.4.6.6. Deverá possuir 01 (uma) webcam integrada;
11.4.6.7. Deverá  possuir  conectores  multimídia  divididos  em  01  (um)

Headphone/Line out e 01 (um) microfone/Line in na parte lateral;
11.4.6.8. Deverá  possuir  01  (uma)  porta  RJ-45  para  conexão  de  rede  Gigabit

Ethernet;
11.4.6.9. Deverá possuir 01 (uma) interface de rede do tipo Wireless,  compatível

com pelo menos os padrões 802.11 b/g/n;
11.4.7. Webcam

11.4.7.1. Deverá possuir no mínimo 2 MP (Dois Mega pixels);
11.4.7.2. Deverá possuir dois microfones integrados;

11.4.8. Unidades de armazenamento e leitura óptica
11.4.8.1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima

de 500 GB (quinhentos gigabytes), padrão Serial ATA 6.0 Gb/s, velocidade de
rotação de 7200 RPM e tecnologia SMART III para detecção de pré-falhas do
disco rígido;

11.4.8.2. Deverá suportar a utilização de discos do tipo “SolidState”;
11.4.8.3. Deverá possuir 01 (uma) unidade óptica tipo DVD-RW, padrão SATA, interna

ao gabinete com todos os softwares necessários para utilização de todos os
recursos da unidade;

11.4.9. Interface de Vídeo
11.4.9.1. Deverá possuir  01 (uma) controladora gráfica integrada com no mínimo

512  MB  (quinhentos  e  doze  megabytes)  de  memória  podendo  ser
compartilhada com a memória principal;

11.4.9.2. Deverá  possuir  01(um)  conector  do  tipo  DisplayPort  ou  HDMI  visando
utilização de segundo monitor;

11.4.9.3. Deverá suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels;
11.4.9.4. Deverá ser compatível com o DirectX 11 e OpenGL 3.0, ou posterior;

11.4.10. Tela
11.4.10.1.Deverá ser do tipo IPS;
11.4.10.2.Deverá possuir tela de no mínimo 23’’ (vinte e três polegadas);
11.4.10.3.Deverá suportar no mínimo a resolução de 1920x1080 pixels;
11.4.10.4.Deverá possuir taxa de contraste de mínimo 1000:1;
11.4.10.5.Deverá possuir taxa de brilho mínima de 250 cd/m2;
11.4.10.6.Deverá ser do tipo “Widescreen”;

11.4.11. Placa de rede
11.4.11.1.Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe;
11.4.11.2.Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps;
11.4.11.3.Deverá possuir suporte aos padrões: WOL, ASF, AMT e PXE;

11.4.12. Interface de som
11.4.12.1.Possuir speakers (internos), estéreo de alta definição;

11.4.13. Teclado
11.4.13.1.Devera ser fornecido 01 (um) teclado com no mínimo de 104 teclas, padrão

ABNT II;
11.4.13.2.Conector deverá ser do tipo PS2 ou USB, desde que seja compatível com a

interface on-board do equipamento;
11.4.14. Mouse

11.4.14.1.Tipo óptico;
11.4.14.2.Resolução de no mínimo 400 dpi;
11.4.14.3.Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento;
11.4.14.4.Possuir  02  (dois)  botões  para  seleção  (click)  e  um  botão  de  rolagem

“scroll”;
11.4.14.5.Conector deverá ser do tipo PS2 ou USB, desde que seja compatível com a

interface on-board do equipamento;



11.4.15. Alimentação
11.4.15.1.Deverá  possuir  fonte  de  alimentação  integrada  com  chaveamento

automático 110/220, com capacidade para suportar a máxima configuração do
item cotado;

11.4.15.2.Deverá possuir no mínimo 150 Watts, com PFC ativo e 90% de eficiência
com o equipamento completamente carregado;

11.4.15.3.A fonte de alimentação deverá possuir  obrigatoriamente certificação 80
PLUS, com eficiência mínima de 90%. (Comprovação através de emissão de
certificado  via  site  "Plug  Load  Solution”  obrigatoriamente  em  nome  do
fabricante);

11.4.16. Softwares
11.4.16.1.O  equipamento  deverá  ser  entregue  com  uma  licença  do  Sistema

Operacional Microsoft Windows 8 Professional 64 bits, em português do Brasil,
com direito a downgrade para o Windows 7 Professional;

11.4.16.2.O equipamento deverá ser entregue com HD contendo a imagem padrão
UFG, customizada pela Contratante;

11.4.16.3.A  proponente  vencedora,  deverá,  antes  do  fornecimento  dos
equipamentos,  enviar  uma  amostra  do  mesmo  ao  contratante  para
configuração  e  geração  do  HD  padrão,  contendo  o  sistema  operacional
Microsoft  Windows  7  Professional,  64  bits,  bem  como  todos  os  drivers  e
softwares solicitados devidamente instalados;

11.4.16.4.Todos  os  equipamentos  ofertados  deverão  possuir  disco  rígido  com  a
imagem do HD padrão UFG;

11.4.16.5.Deve  ser  fornecida  mídia  única  ao  contratante  para  a
instalação/restauração da imagem padrão do sistema operacional mencionado
em todos os equipamentos. Não será permitido fornecimento de uma mídia por
equipamento ofertado;

11.4.16.6.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software desenvolvido pelo fabricante do equipamento com suporte a efetuar
download  de  atualizações  de  drivers,  consultar  vigência  de  garantia  entre
outros;

11.4.16.7.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software que possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os
dados  armazenados  no  disco  rígido,  permitindo  o  descarte  seguro  de  seus
equipamentos;

11.4.16.8.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software que permite a verificação e instalação das últimas atualizações de
todas as ferramentas disponíveis pelo fabricante;

11.4.16.9.Deverá  possuir  integrado  ou  deverá  estar  disponível  para  download
software  e  recursos  de  segurança  com  modulo  TPM,  possuir  solução  de
gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com segurança todas as
senhas  dos  usuários,  permitindo  acesso  seguro  e  rápido  aos  aplicativos  e
informações protegidas integradas ao TPM; 

11.4.17.          Documentação
11.4.17.1.Deverá acompanhar documentação em português ou inglês em papel ou

CD-ROM;
11.4.17.2.Todas  as  especificações  deste  item  serão  comprovadas  através  de

catálogos,  folders,  manuais  do  equipamento  e  declaração  fornecida  pelo
próprio fabricante.

11.4.18. Condições gerais
11.4.18.1.Componentes como teclado e mouse deverão ser do mesmo fabricante do

equipamento  ou  fabricados  em  regime  de  OEM  com  declaração  para  os
mesmos;



11.4.18.2.Serão  aceitos  apenas  equipamentos  totalmente  integrados,  com
arquitetura mista entre desktop e elementos de notebook, em gabinete único,
sem  adaptações,  admitindo-se  não  integrados  fisicamente  o  mouse  e  o
teclado;

11.4.18.3.A proposta técnica deverá obrigatoriamente  ser  confeccionada em uma
tabela  indicando  o  datasheet/documento  de  comprovação  da  característica
técnica e a página;

11.4.18.4.O equipamento ofertado deverá pertencer à linha atual de produção de um
mesmo fabricante. Isso deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;

11.4.19. Gerenciamento e Manutenção
11.4.19.1.Detectar qualquer alteração de configuração de memória e disco rígido,

alteração na temperatura do gabinete e possível falha no disco rígido (SMART);
11.4.19.2.O  equipamento  deve  possuir  gestão  térmica  e  de  energia  de  forma

automática ou manual;
11.4.19.3.Deverá  possuir  ferramentas  de  diagnóstico  e/ou  verificação  de

desempenho do disco rígido e memória independentemente da inicialização do
sistema operacional;

11.4.19.4.Permitir  gerenciamento  remoto,  com  acesso  a  BIOS,  permitir  iniciar  o
microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de
rede  ou  CD  no  console  de  administração,  mesmo  com  o  equipamento
desligado;

11.4.19.5.Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em
horários programados, independente do estado do sistema operacional;

11.4.19.6.Permitir  acesso  remoto  via  hardware,  através  de  conexão  TCP/IP,  à
interface  gráfica  do  microcomputador  (KVM over  IP),  com controle  total  de
teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema
operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total
da  BIOS  e  visualização  das  telas  de  POST  e  telas  gráficas  do  sistema
operacional;

11.4.19.7.Permitir  instalação  de  sistemas  operacionais  remotamente,  com acesso
remoto ao teclado e mouse, além da visualização remota gráfica das telas de
instalação;

11.4.19.8.Ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede
corporativa,  conectada  na  internet  e  usando  NAT.  As  configurações  das
funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas
sem  a  necessidade  de  intervenção  presencial  à  máquina,  mesmo  com  o
sistema operacional inoperante,

11.4.20. Certificações e outros
11.4.20.1.O  equipamento  deverá  constar  no  Microsoft  Windows  Catalog  para  o

sistema operacional Windows 7 e 8. A comprovação da compatibilidade será
efetuada  pela  apresentação  do  documento  HCL  da  Microsoft  emitido
especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo
“Systems”,  no  site  https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/
(Não serão aceitas declarações);

11.4.20.2.O equipamento ofertado (marca e modelo) deverá ser compatível com pelo
menos  uma  distribuição  Linux,  SUSE  ou  RedHat,  devendo  ser  comprovado
através  de  um  dos  links:  https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp ou
https://hardware.redhat.com/; 

11.4.20.3.O  equipamento  deverá  ter  certificado  EPEAT  na  categoria GOLD  país
Brasil, para assegurar que o fabricante pratica ações e utiliza componentes no
processo produtivo do equipamento que minimiza danos ao meio ambiente;

11.4.20.4.O fabricante do equipamento deve possuir a certificação ISO 14001, onde
comprova que o mesmo está preocupado com impactos  causados no meio
ambiente;

https://hardware.redhat.com/
https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp


11.4.20.5.O  equipamento  deverá  possuir  a  certificação  ou  documento  onde
comprova que o equipamento está de acordo com as ISO 7779 ou equivalente
do INMETRO, ou seja, não ultrapassa os limites estabelecidos de ruídos para
uso em ambiente corporativo;

11.4.20.6.Deverá apresentar documento emitido pelo IT ECO, que as peças plásticas
utilizadas no equipamento com gramaturas superiores a 25 gramas deverão
estar de acordo com a ISO 11469 ou similar emitida pelo INMETRO;

11.4.21. Garantia e declarações
11.4.21.1.O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e

seis) meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e
atendimento no local;

11.4.21.2.A bateria deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses on site;
11.4.21.3.Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante (informar url

para  comprovação)  que  faça  a  validação  e  verificação  da  garantia  do
equipamento através da inserção do seu número de série e modelo/número do
equipamento;

11.4.21.4.Atualização corretiva dos softwares fornecidos, obtidos diretamente do site
do fabricante do hardware;

11.4.21.5.Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis na Internet;

11.4.21.6.Manutenção  corretiva  de  hardware,  com  substituição  de  qualquer
componente que apresente defeito por outro original do fabricante;

11.4.21.7.Orientação  remota,  por  telefone,  e-mail  e  páginas  na  internet,  sobre
operação dos equipamentos e suporte para configuração;

11.4.21.8.Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis na Internet;

11.4.21.9.A empresa licitante deverá apresentar declaração emitida pelo fabricante
do equipamento proposto, direcionada à Universidade Federal de Goiás - UFG,
especificamente para esta licitação, onde conste:

11.4.21.10. Que os equipamentos foram projetados para uso corporativo;
11.4.21.11. Que  o  licitante  é  revenda  autorizada  dos  produtos  de  sua

fabricação;
11.4.21.12. Que possui central telefônica “própria” para abertura de chamados

técnicos através de ligação gratuita (0800);
11.4.21.13. Que possui site na internet disponibilizando atualizações de drivers

para o equipamento proposto (informar url para comprovação);
11.4.21.14. Que  os  equipamentos  propostos  possuem  assistência  técnica

credenciada pelo fabricante no Estado de Goiás, informando o nome, endereço,
telefone e CNPJ da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará(ão) serviços de
manutenção, durante o período de garantia.


