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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ. 
 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MARCA QTD R$ UNT R$ TOTAL 

1 
Computador 

Desktop 

Especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante; 
computador desktop com processa-
dor no mínimo INTEL CORE i3 ou 
AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) 
disco rígido de 500 gigabyte; memó-
ria RAM de 08 (oito) gigabytes, em 
02 (dois) módulos idênticos de 04 
(quatro) gigabytes cada, do tipo 
SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou supe-
rior, operando em modalidade dual 
CHANNEL; a placa principal deve ter 
arquitetura ATX, MICROATX, BTX 
ou MICROBTX, conforme padrões 
estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que 
define os padrões existentes; possuir 
pelo menos 01 (um) slot PCIEX-
PRESS 2.0 x16 ou superior; possuir 
sistema de detecção de intrusão de 
chassis, com acionador instalado no 
gabinete; o adaptador de vídeo inte-
grado deverá ser no mínimo de 01 
(um) gigabyte de memória, possuir 
suporte ao MICROSOFT DIRECTX 
10.1 ou superior, suportar monitor 
estendido, possuir no mínimo 02 
(duas) saídas de vídeo, sendo pelo 
menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, 
display PORT ou DVI; unidade com-
binada de gravação de disco ótico 
CD, DVD ROM; teclado USB, abnt2, 
107 teclas (com fio) e mouse USB, 
800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); 
monitor de LED 19 polegadas (wi-
descreen 16:9); interfaces de rede 
10/100/1000 e wifi padrão ieee 
802.11 b/g/n; sistema operacional 
windows 10 pro (64 bits); fonte com-
patível e que suporte toda a configu-
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ração exigida no item; gabinete e 
periféricos deverão funcionar na 
vertical ou horizontal; todos os equi-
pamentos ofertados (gabinete, tecla-
do, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, 
preta ou cinza, e manter o mesmo 
padrão de cor; todos os componen-
tes do produto deverão ser novos, 
sem uso, reforma ou recondiciona-
mento; garantia de 12 meses. 

2 
Impressora Laser 

Multifuncional 

Especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante; 
impressora com tecnologia Laser ou 
Led; padrão de cor monocromático; 
tipo multifuncional (imprime, copia, 
digitaliza, fax); memória 128 MB; 
resolução de impressão 600 x 600 
DPI; resolução de digitalização 1200 
x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 
600; velocidade de impressão 30 
PPM preto e branco; capacidade da 
bandeja 150 páginas; ciclo mensal 
30.000 páginas; fax 33.6kbps opcio-
nal; interfaces USB, rede ethernet 
10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e 
verso automático; o produto deverá 
ser novo, sem uso, reforma ou re-
condicionamento; garantia mínima de 
12 meses. 

 

5 

    

3 
No-break para 
computador 

Especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante; 
nobreak com potência nominal de 1,2 
KVA; potência real mínima de 600W; 
tensão entrada 115/127/220 VOLTS 
(em corrente alternada) com comuta-
ção automática; tensão de saída 
110/115 ou 220 volts (a ser definida 
pelo solicitante); alarmes audiovisual; 
bateria interna selada; autonomia a 
plena carga mínimo 15 minutos con-
siderando consumo de 240 WATS; 
possuir no mínimo 06 tomadas de 
saída padrão brasileiro; o produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma 
ou recondicionamento; garantia de 
12 meses. 
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4 Notebook 

Especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante; 
computador portátil (notebook) com 
processador no mínimo INTEL CO-
RE I5 OU AMD A10 ou similar; 1 
(um) disco rígido de 500 gigabytes 
velocidade de rotação 7.200 rpm; 
unidade combinada de gravação de 
disco ótico CD, DVD ROM; MEMÓ-
RIA RAM DE 08 (OITO) GIGA-
BYTES, em 02 (dois) módulos idênti-
cos de 04 (quatro) gigabytes cada, 
do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou 
superior; tela LCD DE 14 OU 15 
polegadas widescreen, suportar re-
solução 1.600 x 900 pixels; teclado 
deverá conter todos os caracteres da 
língua portuguesa, inclusive ç e 
acentos, nas mesmas posições do 
teclado padrão ABNT2; mouse tou-
chpad com 02 (dois) botões integra-
dos; mouse óptico com conexão usb 
e botão de rolagem (scroll); interfa-
ces de rede 10/100/1000 conector 
RJ45 fêmea e wifi padrão IEEE 
802.11A/B/G/N; sistema operacional 
WINDOWS 10 PRO (64 BITS); bate-
ria recarregável do tipo íon de lítion 
com no mínimo 06 (seis) células; 
fonte externa automática compatível 
com o item; possuir interfaces USB 
2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DIS-
PLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEI-
TOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL 
HD (1080P); deverá vir acompanha-
do de maleta do tipo acolchoada 
para transporte e acondicionamento 
do equipamento; o equipamento 
deverá ser novo, sem uso, reforma 
ou recondicionamento; garantia de 
12 meses. 
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5 
Impressora Laser 

Comum 

Especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante; 
impressora laser com padrão de cor 
monocromático; resolução mínima de 
1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 
páginas por minuto PPM; suportar 
tamanho de papel a5, a4 carta e 
ofício; capacidade de entrada de 200 
páginas; ciclo mensal de 50.000 
páginas; interface USB; permitir 
compartilhamento por meio e rede 
10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 
b/g/n; suportar frente e verso auto-
mático; o produto deverá ser novo, 
sem uso, reforma ou recondiciona-
mento garantia de 12 meses. 
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