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S.EME.P:
GOVE RNO OO ESÍADO DO PARÁ

PRETEIÍU RA MUNICIPAL DE ITAIÍUBA

como finalidade

SECREÍARIA 
MUN

a elaboração d

ICIPAL DE EDU CAçÁO DE IT

e EspeciÍicações 
Técnicas de referência e

AIÍUBA

Este documento tem
isição da seguinte Tecnologia Educacional:

parâmetro, Para aqu

1. PLACA.MÁE 
(MOTHERBOARD)

mento: PCI de 64 bits ou suPertor;

Padrão da arquitetura de baÍra

b) Banco de memória: Slots Padrã o DDR4 ou suPerior;

icro SATA lll de no mÍnimo 6GB/s;

> Notebook

ANE(O (Esrxrcifi coções Técntcos)l

Anexo I (Notebook) " """"" " "" ' 
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'g$g[$$$*sr*wil'itr':it'qr§r:
Anexo I

Notebook para atendimento educacional

a)

c

d)

) lnterface de disco rígido interno

A atualização da BIOS deve ser por meio de aPlicati

padrão SATA lll ou m

vo de interface gráfica do PróPrio

fabricante e Íornectdo iunto ao notebook;

r meio de software de gerenciamento;

e) BIOS em tlash ROM' podendo ser atualizada Po

tivada e desativada via SETUP;

Í) Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seia a

g) A BIOS deve Possuir modo gráfico interativo;

h) Suportar instruções SSE4.1 ou suPeriores;

ráPossuir desemPenho
mínimo de 1'

nário "Official Pro
600 (mil e seiscentos) Pontos

ductivitY" '
i) Oeq
medido

uipamento deve

s Pelo Software MobileMark 2014 no ce

es baseadas em processadores desenhados 
para a

somente seÍão aceitas soluçõ

arquitetura de com

deverá Possuir so

putadores móv

lução de refrig

(notebook);

eração compativel com as características)a

b)Oequipamento

exigidas pelo fabrica
d

nte do Processa

2. MicroProcessador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE ITAITUBA

;1,â'ffi:::;:l'J'i':§"5::'J'"a:'"'#:::"':H"':fff"";":;i:i::lt"n''esempenho'
d) Deve ser utilizada a configuração padrão.de, fábrica de Blos, podendo ser conÍigurado

:ffi;"';rilde dispositivo sArA' Para AHcr;

e) os equipament"",',"-':T-1:':?:ã::fJill:iiuir 
todos os componentes e as mesmas

características do equipamento -t' -"" 
:- -,::,^ -,^,_^ n" ,.0 n*2. Memória cache 6MB,

ir,',r:u::'::',',T::1fi:T ;'IJ':[::iff":i}u'o;: # ;;'; ;" rerere es'ie Í'iem;

*:::T""','-*:**:;,:l*:';l:'"#:';""'i:'oente' 

estar em rinha de produção e o

h) Suportar instruções SSE4'1 ou superior'

i)oprocessadoÍ"-lrx;"ing[" j';;l* j:"::[l.oi:'#':;";;l'"^[:;
de desemPenho' tendo -(
ffi'r;Ãil;;'Üenchma rk' net/cpu-list' php)'

Pâgina3lZ3

3' Memória RAM/RoM 
- - ^^.^ rEcp,ao.Mhz ou equivalente Memória

í.:rurn*:i"'Ji::111;i}:ilil:ij:':"?illllllru;;àiooo*''''
4, lnterfaces .h^_falentes estéreos embutidos no

a) r nterrace de som 
.de,. 

no #1U:,:i:"'![ lil-"lillX.].i.ã.,oton" " " 
io'

grbinat" do notebook' micror

para fone de ouvtoo' 
..-^ -^-r^ ^-l.r mênôs uma 3.1 ou supeÍior'

Ut porrrir, no mínimo' 3 (três) portas USB sendo pelo menos

c) Possuir 1(uma) porta RJ-45' padrão ethernet' para a placa de rede'

d) Possuk uma interface Bluetooth 4'2 ou superior integrada'

5. lnterface Gráfica

a) controladora gráfica integrada ao equipamento'

b) Resolução gráfica mínima: 1366x768 
'ontot'. ,- -^ -,"

c) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB'

a) CapaciaaOe de exibição de no mínimo 16 milhões de cores'

e) Possuir saída HDMI para monitor externo'

f) posrui' tcel"ttção gráfica de vídeo para 3D'

g) Suporte no uso de monitor estendido'

\

ffii
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a) Tela em LED, widescreen'

Ot ,r.rnno de tela: 14" (quatone polegadas)'

c) Resotuçao gráfica mínima: 1366x768 pontos'

a1 C.p..iatO" de exibição de no mínimo 16 milhões de cores'

7. Unidade de Disco Rígido padÍão SAÍA

a) Capacidade da unidade de disco rígido: lgual ou superior a 1TB (Terabyte)'

: :::;:::1'i"; rivre ou sensor de movimentos intesrado ao disco rísido'

S.Teclado --.^,rÀ..,. raracteres da língua portuguesa'

a) Em confoímidade com a norma ABNT2 e com todos os cara

hl Teclas de acesso 
"" 

-"*o* de luminosidade (brilho)' economia de energia e

Ilrnri.çao Pt" monitor exteÍno'

9. DisPositivo aPontador (mouse)

.) fipo to*tlpuO' integrado ao gabinete do notebook'

ó ao. ,,oon" t múltiplos toques para scroll/rolaBem'

10. Placa de Rêde Local

a) lnterna ao gabinete do notebook'

i, ,.0,,o Ot o'ouitetura: Ethernet 100/1000 Mbits'

c) ConÍigurável via softlvare'

d) Compatibilidade com Normas lnteÍnacionais: 
padrão IEEE 802'3'

e) Conectores de saída: padíào Rl-45'

6. vídeo

SECREÍ

11. AdaptadoÍ Wireless 
- -..t6- áânto. não sendo aceitos adaptadores

a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento' nã

externos.

b) SuPorte Para os Padrões 802'tLalblelnlac'
WÉP 64'bit e 128-bit'

c) SuPorte a WPA/WPA.PSK, WPA2ÂI/PA.PSK 
C

d) OPerar na faixa de frequência: 2'4 e 5 GHz'

wireless no gabinete ou indicativo no sistema

e) Possuir Led indicativo de ativação da função

operacional'
Ía ativar e desativar a Íunção wiÍeress integrado ao gabinete ou

ermitir a desativação v
Possuir um botão Pa

unçõesf)
p

ia teclas d

\



b) Tensão de entrada: 10OV - 240V, com seleção automática de tensão (bivolt)'

13. BâteÍla

a) Bateria de Lithium-lon recarregável com a autonomia mínima de operação de 4 (quatro)

horas em condições no'"i' ot'i'-'o-t to,n 
"t'nit,,.'o 

de segurança mesmo após a carga

,ãii ol u*r", assegurando a não sobrecarga e superaquecimento'

b) Deverá apresentar desempenho mínimo de..240 .minutos 
medidos pelo Software

ilff;il;#àilno lena|.io "ôfficialproductivitv" na aba Battery Life'

s-F-"ii[íiF..Jã
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNIcIPAL DE EDUcAçÃo DE lrAlruBA

g) Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc'

h) Possuir certificação ANATEL'

12. Fonte de alimentação/cârÍegador de bater'lâ

a) Adaptador AC externo'

14. Gabinete

15. Acessórios

acessórios.

b.3, Possuir alça dupla que permita o transporte usando as mãos'

b.4.Possuiralçadeombrocomdiferentesregulagensdealtura,demodoapropiciarao
usuário o devido conforto em relação à sua altura. A alça também deve possuir ombreira

com largura mínima de 5 cm (cinco centímetros)'

b.5. Possuir divisórias para acomodação dos acessórios'

c) Acompanhado de MOUSE ÓPTICO:

c.t. Resolução: mínima de 1000 DPl.

c.2. Quantidade de botões: mÍnimo de 3 (três), sendo um com função de scroll'

c.3. lnterface de conexão: USB.

a) Devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do

notebook. Também a.'.'ao 
"|'"io|.nãtú* 

n'tiU'ut com todos os softwares e drivers dos

dispositivos do notebook ou disponibilizado gratuitamente em portal de site do fabricante'

b) Acompanhado de maleta com as seguintes características:

b.1. Com capacidade para transporte do notebook e seus acessórios'

b.2. Confeccionada em material resistente' capaz de suportar o peso do equipamento e seus

a) Peso máximo do notebook: 2'1Kg (dois quilos e cem gramas)' com bateria instalada'

b) Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software'

c) Possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão

KensinBton Lock ou Noble Wedge'

d) Gabinete deverá possuir dobradiças de metal' evitando desgaste e a queda da dobradiça

por temPo de utilização'

,*n .tb aLÉ.?d e ec4o .'. 
',á!ú' 

êt"J! z','J', f'"!Oq" 't2 - FO',IE: p3) 3',1'4'g'
fv. l, .to.,o ,t' |ôc, ê.É aar,ro4o' a,nt a. ,,od dt tt'ôãt ' 

at l'' 
'lolo 

dt nti'o'çt cE"t,l<' - 
'?t'tuú''a

En rtB r.rn ôrcfur.co,rr/rcttffi'.rlcat"/ !,d,d,,,rh'r,',,-got'br- abt: 
"dttlbb'b'''log?olcú'bt
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d) Acompanhado de cabo de aço de seguranÇa com trava' de no mínimo 2 metros de

com,rimento 
ete do notebook'

ê\ webcam integrada ao gabln

,a. ll.r"ttoutdade e Certiflcaçôes

1\"T,::::1Ti:',t",fi11,0"'o' 
rSo 777e ou equi"1ll'l- 

diretiva RoHs (Restriction oÍ

*t-*+Í-+í-*t ;t*t*"':#: r ;='*'P l' "'' 
n' 0"" a

fifi,l[r*,,**t*:'*':,mil*,r"ffi
:i:i,l:.T,,lil.*Ii,*,

ilililff '#í,'.,üi{'ffi ,,i::§i:í:i:::1'::**:"",*'"Til:i
Pot P"f o menos o mesmo

?mr,:?::{{'ii1;iç":1}g*:q**s*#[:[:ffi 
;ft ']:i::i

a necessidade de connect

das atualizaçóes'

"'dfuinrg*]*i[,
aplicativos definidos.pela Lu,rrelv '--r 

- om {ormôto
totalmente f uncionals'

d) Fornecer manual.de operacionalização 
(Português do Brasil) impresso e em fo

llaiü,, àO,"^a'lizado em sítio' r mantida em disco, permitindo a

ffi ü','ffi .H$":ffJ1':"J* j:i::*:tooo,o,peíiréricosdonotebook

fl A solução adotada deverá ainda integÍar ostriver

;;t;;j;;" to referido sistema operacionar' 
iibilidade: conversor de texto em áudio

g) Possuir' no rnint'o]o' '"guintes 
recursos de acessibilidade: conversor de texto et

(leitordetela)'lentedeaumento(lupa)'altocontraste'traduçãodeáudioparatexto(closed

/Iútcbd ,r Rtú'l)o

caption) e o teclado virtual' .\

x-
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PREçO
UTIITáRIO

EAçóoASÃoAÇDELIMITE

QUANÍI TAÍIVAS
MEÍAS

SIM

ARP'ÍIPO DE

sUBAçãO

TOTAL

144.447 '12

R$

144.447 ,12

R§

RS 4.012,42
ÍtPO

EOUIPAMENTOS
R$ 4.012,42

ONcAClOUÉBOOKENoÍ DAECTNcoÉ4.2.11.32

TOTAL GÉRAL

ÍOTAL DE
2I.a52,24Ri

CEIROtco+INANsF
OEc,1 Mé§ FINAL:

1212920
MêS lNlClALi
@/2014

VALOR mIR$
NúMER'O

SUBAçãO
00595.1 '19RS

E6868893N201
4.2.11.32

TOTAL ENHOMPE

HOUVERÉS (SEFASouAPASÉÍ21
ÍoNEMELCOMP

áRloANO

sâRloSTOLÉMENOMP

NOME OA SUBAçãO

LOCAL 2013

2124.852R$

DAENEM
PALlclUNMDEÉRDAASSD EloERPOIRU RADO BOOKNOTEAR),NTÉLAMR

DE ENSINO
4.2.1'1.32

NTáRI os
COMPALTTO

iit:ü'!,$fttiiir:""i'irvf,{!':Í:}ãt},k1:litti'}?ff"j3li,;""'§3"''::'""3;'}i'i"Ji'l'"r'lJ1:

[5f:"lL:lli:,x",""11!:'"?:*"::11l:ffi:':]É:"1TJii;;'f#::t":'ÍlÊl[:'":r#["ri'];[*e 

llllllll:"''"*

ll - Executar os Programas.em

las demais 4ões ínanctaoas'

conÍormidade com as normas especificas editadas pelo FNDE para execuçáo do PAR e

ii;"'"ãX!T?.1,J,:i:::tlH:"Jt:"i1:1"*':: 
j:[J':3:'y"ffül'"":"1["J]tqio 

cumprimento das açôes

http://simeo. meo govbr/parlpar'php?modul o=ptincilml'/ tel a dc as s í na tur

24.852J2

àAÍÀoe REG isrno DE DOFNDÉ

(.) ITEM A SÉR AD QUI RIDO POR

lv - util izar os recursos Íinanceiros ridos Pelo FNDEíME c exclusivamente no cumpn mento do objeto Pactuado'
amento das despesas

responsabil izando-* para que a movl dos recursos ocorra somente Para o pag

ou aplicaçáo ínanceira, devendo a movl mentaçáo realizar-se,

previstas ste Íermo de Com para entes de
ne

2of5

restritivamen te, por meio eleüônico' no seja devidamente identiÍiÇada a ttulaídade das contas corr

2'7 fi212020 0925

íuerÉo
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i?ffiã"j:ffiâg:"*ii§:"T;"#in:i'#:"iT§*t"^ff:'"#;jà1s 

rearizados pero sovemo do estado' sêndo

X;âtr#â";,Xi,âliiT3?XT"'tri:lãÊiii:?"J:;"fl'ã*i:Tí;'"J[?ff:ff.?i"";ff;:f"""'§i".l§""
dÃÉonrbilizarem essa possibrlrdaoe'

Ii;rlXH5"J'.":'iifr?:1"il'"1"e'J'S:"§i"5"'"T:§::'ff:$i:;'3'*'"" '?:"Jff];'ioo"o'oJã'i 

o"o" reÍmo de

}*i=tr*;,:s*,fsflf *g*ttuü+i'r:;

xlll;,H":;ffi$.r,1;T"S"J:ff:H":I*?:::'$X"":"1"J"',:'"T:* 

nnanceiras efetuadas pero FNDE' de Íorma a

il*g{fiârylf:tr'iffit*ínlt,Ê'-s"'r-t#:H,':i#u*ffi

x - DestinaÍ os rendimentos dâs 
:1,:","Tr.f"yÍ::"[x";,T"1rTffi?i:#Jffi?i3:::"":":f-f"jÊ?:::

presente Termo d: c',Tp':i::t"';Hffi;;""-;", obrisatonamen'recursos üansleridos, devendo I

esPecifica;

§ifi,'"1,"..t#*,Hiiil{'fr i;,lft [rl"i**Ífi **iiit*?;'1*iÉ:;iff :ii:i]i:*ffi Ll

;onternPhdos neste hstrumênto

Xll - Lançar em pafirnônio' vistoriaÍ' garanür a guarda e-conservar osmatêriais e bens permanentes' discriminados no

il,*:"1ãi:1";I*1:m,r*1',f*,:;niiitr1itr"'ffi:;:#:Ê';t 
litilru:f'"*srcom 

a resrituÇá.

x l _ Assegurar e destacar obflgatoriamente a partcipaçã-o do goleTo federal e do FNDE em toda e quelquer açáo'

oromocional ou não, 'et"c'on'oiiãt 
l'"'ã"'ça" o': áqó:" q"1111;"'i;'"io*si"tn" estabelecido neste Íermo de

bompromisso, '*p"'t"noo "" 
oi""'li"ço-""?ãLtiãi " "onáutas 

a serem adotadas no perlodo eleitoÍal'

XIV - Manter a:|')alizada aescrituração contábil específica !1'^l:: " 
fatos relativos à execuçáo deste Termo de

compromisso, p"r" nn" a" n"""iitãiãJ'i" ã"o'p"nt'"rn"nto e de avaliaçâo dos resultados obtidos

XV - Emitr os documentos comprobatórios das despesas em nome do municiplo' com a idenüftcação do FNDE/MEC'

do pAR e do p(esente Termo iã'ã,íiiiã;rissl, o"m como arquiv"r-"t vias originais em suâ sede, arnda que utilize

servicos de contâbitid"O" 0","r1"",I"1", il""ü.Àãü *n,, ". 
a""rti,entoJe prestaçiao ae contas reÍeridos no Capitulo Vl'

àà nàsotuçao CD/FNDE N" 1/t/2012

3 ol5
271A22020 09 .25



-''hÉ ^ +^'l^c Ôs atos administaüvos e aos registros dos Íatos

T"t;,I"""ül'.1,Yl""XTfi*"1ifll"'§i"""""ü:'1"': 

aorNDE a todos os al

I#",TJããl?;i;13§#u;"i[if:;Ínil;[a|'?flt?S:"""'J'!ilTi:Tff;:?'L"i*:T]"i;fl]::"'"'"''"

iüi#i"ãft l$'âk;r};liq:ii"'H:ifr :.!'#e:'ff ::#::::r"#n'1"'n'"5i,'il"J::itffi 
il

xlx - Náo consideÍaÍ

fansÍerências devrdos

Conslituição Federâ'

".".;xffi:J:"Í"::":"::"s,Tl"i:"'T"'"';f'"il'";""'.i"i§"oi"J."0"*l? 
*' #11t"':

YY-PrestaÍcontâsaoFNoE/MECdosrecursosrecebidos,noprazoenascondiçóesestipuladasnaResoluçáo
tôrrr.roe r'r' tmotz'

*,',{"$,,**t'F:*,,fr TiH*}"'li*'+ifr'"'Hd"'f"''ii''üi"'ffi "t.}"J#düH§.i

${ry*:=ffi 
"fiJi:-riu*$=lU:'e§#'ç*l$::":tr"d;-r::

Efi,í,$fu,:firíki1i"#tr}#d::sil"i':âü'ffi 
ft;:Í'T5:'rm"l*3'i::8ffi 

$#lilf'""":;

XflV - Adotar todas as medlias necessárias à corÍeta êxecução dêste Têrmo de Comprombso'

ffi?fiihH:i5;i*i,"§i$#j:i+:"J;":ffi;:T3:::§a;#"'1"i":"ffI"lilJ:""::":s'?:"ii:::"1"u:

Brasilia/DF. 19 de DEZEMBRO de 20'19

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

4of5
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http://símec.meJ..goubr/par/par'§.tp?modulo:pincipal/teladcassnarttr'
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