
5. BIOS a. BIOS residente em flash rom. Totalmente compatível com o padrão 
UEFI. b. Com suporte a plug -and -play e atualizável por software, tipo Flash 
EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido através do sítio 
do fabricante do equipamento na Internet. c. Possibilitar a inserção de código 
de identificação do equipamento (número de registro patrimonial), recuperável 
por software de gerenciamento. d. Deverá permitir configurar senhas para, no 
mínimo, Power-on, unidades de armazenamento (HDD Password) e acesso à 
configuração do equipamento (Setup). e. As atualizações da BIOS, quando 
disponibilizadas, serão no site do fabricante do equipamento. f. Permitir 
criação de um pendrive de recuperação da BIOS. g. Visando as questões de 
segurança e integridade da BIOS, essa deverá estar em conformidade com as 
normativas NIST 800-147 e NIST-800-88; h. O fabricante deve ser registrado 
na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, 
acessível pelo website www.uefi.org/members, estando na categoria 
"Promoters", de forma a atestar que os seus equipamentos estão em 
conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior. 6. 
ARMAZENAMENTO a. Capacidade de armazenamento de 256GB SSD. b. 
Interface M.2 PCIe NVME ou superior; c. Informar Marca/Modelo da 
unidade ofertada. 7. TELA a. Tamanho mínimo de 14". b. Resolução nativa de 
1920 x 1080 pixels ou superior. c. Controle de brilho regulável através de 
teclas funcionais do teclado. d. Tratamento antirreflexo, não sendo aceita a 
solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexos. e. Câmera (tipo 
webcam) integrada no padrão HD 720p com microfones duplos e com sistema 
de controle físico de privacidade integrado ao gabinete. 8. INTERFACE DE 
VIDEO a. Possuir compatibilidade com DirectX 12 e OpenGL 4.5; b. Possuir 
1 (uma) conexão de vídeo externa do tipo HDMI;

9. INTERFACE DE REDE a. Placa de rede integrada padrão Gigabit Ethernet 
b. Suporte a PXE e Wake-On-Lan. 10. INTERFACE DE REDE SEM FIO: a. 
Placa de rede Wireless embutida padrão 802.11 AX (2x2). b. Interface 
Bluetooh 5.0; 11. MULTIMÍDIA: a. Possuir controladora integrada, com 
conectores de saída e microfone (serão aceitos conectores do tipo combo). b. 
Possuir alto falantes de 2W cada e microfones duplos integrados ao gabinete. 
c. Controle de mudo e de volume regulável através de teclas funcionais do 
teclado. 12. TECLADO: a. Teclado retro iluminado acoplado ao gabinete no 
padrão ABNT2. b. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, 
não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. c. Com 
proteção contra líquidos. 13. ACESSORIOS: a. Deverá acompanhar 01 (uma) 
mochila para o transporte do equipamento com segurança; b. Mouse ótico 
USB com 1.400dpi; c. Ambos deverão ser da mesma marca do equipamento 
ofertado; 14. DISPOSITIVO APONTADOR: a. Dispositivo apontador sensível 
ao toque (touchpad) incorporado com no mínimo 2 botões; b. Dispositivo 
apontador do tipo Trackpoint, posicionado no centro do teclado. 15. 
SEGURANÇA: a. Deverá possuir o Leitor Biométrico de impressões digitais; 
b. Possuir sistema oclusor da lente da Webcam integrado. c. Equipamento 
deverá permitir a colocação de dispositivo antifurto do tipo Kensington ou 
Noble. 16. GABINETE: a. Gabinete deve, em todo ou na tampa do LCD, 
possuir em sua composição, materiais como: alumínio, liga de magnésio, fibra 
de carbono e/ou vidro. b. Compatível com certificações militares MIL-STD-
810G; c. Possuir botão liga/desliga. d. Possuir alto falantes e microfones 
integrados ao gabinete. e. Não existir quaisquer adaptações no gabinete 
destinadas a implementar o sistema de trava de segurança Kensington ou 
Noble. f. Peso máximo do conjunto (notebook com bateria instalada) de no 
máximo 1 850 gramas17. ENERGIA a. Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões 
de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com seleção automática de 
tensão. b. Bateria interna com pelo menos 45WHr de capacidade energética; 
c. Equipamento ofertado deverá oferecer suporte a carga rápida da bateria; 18. 
SISTEMA OPERACIONAL a. O equipamento deverá ser fornecido com 
licença do Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Professional 64 bits 
ou superior, idioma português (Brasil) com a respectiva chave de ativação 
gravada na memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na 
instalação do Sistema Operacional; b. O equipamento deverá ser entregue com 
o Windows 10 Professional 64 bits instalado. c. O fabricante do equipamento 
deve disponibilizar no seu respectivo website, download gratuito de todos os 
drivers, BIOS, firmwares, imagem de recuperação padrão do Sistema 
Operacional e manuais para o equipamento ofertado, e devem ser facilmente 
localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto; 
d. O licitante deverá fornecer pré-instalado, ou disponibilizar via Internet, 
software que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de 
todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante. 19. GARANTIA a. 
O equipamento proposto deverá possuir garantia de 36 meses, exceto a bateria 
essa, com 12 meses, em regime 9x5 (nove horas por dia e cinco dias por 
semana) para reposição de peças, mão de obra e atendimento on-site, por 
meio das assistências técnicas credenciadas e autorizadas pelo FABRICANTE 
da marca ofertada; b. Os chamados técnicos deverão ser solucionados no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da abertura do chamado; c. 
Não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes pelo 
licitante). Deverá ser comprovado através de declaração do fabricante que 
todo equipamento será integrado em fábrica. Esta exigência visa à procedência 
e garantia total do equipamento pelo FABRICANTE. d. A empresa 
FABRICANTE do equipamento deverá prover assistência técnica em todo 
território brasileiro e deverá dispor de um número telefônico (0800) para 
suporte técnico e abertura de chamados técnicos; e. Possuir recurso 
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14

Impressora Multifuncional Monocromática, funções: Copiadora
Impressora, Scaner e Fax. Com no mínimo as seguintes especificações
técnicas: capacidade mínima 40ppm, com placa de rede integrada,
duplex na impressão e no ADF, entrada de Pen Drive, vidro de
exposição até o tamanho oficio 2, cartucho toner para no mínimo
10.000 impressões e gaveta de folhas para no mínimo 250 folhas,
tempo de impressão para a primeira página de no máximo 8,0 seg.
memória mínima 500 GB; formato de papel A4 e carta/oficio;
conectividade placas de rede 10/100 e usb 2.0, Fornecimento de Toner
e demais insumos, exceto papel.

und 2 R$ 3.985,60 R$ 7.971,20 R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 R$ 4.326,76 R$ 8.653,52 R$ 4.078,09 R$ 8.156,18 R$ 165,92 4% 4
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15 Nobreak 600VA bivolt (115x1220v) und 2 R$ 650,00 R$ 1.300,00 R$ 650,00 R$ 1.300,00 R$ 520,00 R$ 1.040,00 R$ 650,00 R$ 1.300,00 R$ 617,50 R$ 1.235,00 R$ 65,00 10% 4

5% 4R$ 5.383,33 R$ 10.766,66 R$ 4.800,00 R$ 9.600,00 R$ 5.272,42 R$ 10.544,84 R$ 5.076,43 R$ 10.152,86 R$ 294,5513 und 2 R$ 4.850,00 R$ 9.700,00

Técnico Judiciário

VALOR TOTAL R$ 40.676,00 R$ 40.846,66

Rio Branco, 03 de fevereiro de 2022

Carlos Cassiano

R$ 40.930,28R$ 40.131,60 R$ 42.072,48

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

R7 DIGITALINFORMATICA E 
SERVICOS LTDA

GASKAM COMERCIO E 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

LBTECH DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO DE INFORMATICA 

EIR

ISRAEL MOTTA DE SOUZA 
JUNIOR

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 31.768.037/0001-98 CNPJ: 32.519.346/0001-97 CNPJ: 35.459.909/0001-97 CNPJ: 28.862.607/0001-08 Indicadores de valores utilizadosITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

EGC COMERCIO E ATACADISTA 
DE INFORMATICA E ELETROE

ZUMGIRAM PH COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETRONICOS - 

EIR
THIAGO COSTA DO AMARAL JOVIC COMERCIAL E 

SERVICOS LTDA
Indicadores Estatísticos

CNPJ: 20.788.809/0001-37 CNPJ: 05.955.160/0001-08 CNPJ: 14.032.291/0001-04 CNPJ: 15.464.751/0001-36 Indicadores de valores utilizados


