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1 Un 2,00PROJETOR, multimidia, 2500 ANSI lumens, 1024x768 (XGA) com as seguintes caracteristicas:
- Duracao aproximada da lampada em modo economico: Minima de 5.000 horas
- Duracao aproximada da lampada em alto brilho: minima de 3.000 horas
- Tamanho da imagem: de 30 a 400 polegadas
- Sistema de som embutido
- Idioma: Portugues Brasil
- Alimentação: bivolt
- Conexoes: Video composto, S-video, Entrada de áudio, Video componente, RGB, DVD, PC e HDMI.
- Garantia: minima de 1 ano prestado no estado da bahia 
- Correcao trapezio vertical: minima de -15 a + 15 Graus
- Itens inclusos: 01 projetor, 01 controle remoto, bateria compativel com o controle remoto, 01 cabo de 
alimentação, Cabo de computador, Manual do usuario CD-Rom, tampa de lente.

>> 
Ref. SAEB => 67.30.00.00137869-4

2 Un 9,00MICROCOMPUTADOR, com monitor, processador de nucleo duplo ou superior, que apresente índice 
Sysmark 2007 Preview Rating igual ou superior a 200 (duzentos) pontos;2. A configuração proposta 
deve comprovar desempenho através do índice medido pelo software BAPCO SYSMark 2007 Preview - 
índice sysmark rating, conforme procedimento descrito em "Procedimentos de Mensuração de 
Desempenho - Microcomputadores", obtendo a seguinte pontuação: Sysmark 2007 Preview Rating igual 
ou superior a 200 (duzentos) pontos. O relatório de desempenho deve ser anexado à proposta técnica;3. 
Possuir modulo de plataforma segura (TPM) versao 1.2 ou superior, integrada a placa mae.4. Garantir 
ligar e desligar o micro remotamente, utilizando protocolo TCP/IP, com controle de acesso, em horários 
programados, independente do estado do sistema operacional;5. Garantir a inicialização remota a partir de 
imagem (iso ou img), CD-ROM ou disquete instalado na console de gerência;6. Garantir o acesso remoto, 
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através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de 
teclado 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;7. Garantir a instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso 
remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação.8. Mínimo de 4 GB 
de memória RAM, instalados em dois módulos de 2 GB cada, tipo DDR-3 de no mínimo 1333 MHz, 
expansível, no mínimo, até 8 GB de RAM. Possuir suporte a configurações de memória de canal duplo 
(Dual channel memory) para um melhor desempenho. A funcionalidade Dual Channel deverá estar 
implementada;9. Disco rígido interno, com capacidade mínima de armazenamento de 500 GB, com 7.200 
RPM, no mínimo. Interface tipo Serial ATA 2 de 3 Gb/s, cache de 16MB. 10. Suporte as tecnologias 
S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command 
Queuing);11. Controladora de vídeo onboard com no mínimo 128 MB de memória de vídeo com 
compartilhamento dinâmico ou pré-definido ou ainda adição de placa de vídeo PCI-Express com no 
mínimo 128MB de memória.12. Monitor de vídeo, colorido, LED, 1600x900 pixels, tela de, no mínimo, 
20", conectores VGA e DVI-D, ou superior, compatível com a interface de vídeo do desktop sem o uso 
de adaptadores,Pixel Pitch não superior a 0,297 mm, contraste não inferior a 500:1, brilho não inferior a 
200 cd/m2, suportar 16,2 milhões de cores, tempo de resposta não superior a 5 ms, compatível com 
Energy Star e ser do mesmo fabricante do microcomputador ou em contrato de OEM. Os cabos 
necessários para o funcionamento devem estar inclusos.11. Uma placa de rede Ethernet PCI, 10/100/1000 
Base TX, com conector RJ-45, full-duplex ou parallel task, SNMP, DMI, TCP/IP, drivers para Windows 
XP, Windows Vista, Windows 7 Professional ou superior, acompanhada dos drivers e dos manuais da 
placa; ou interface "onboard" com as mesmas características da placa de rede; 13. Mínimo de:a. Interface 
de áudio com auto-falantes estéreo;b. interfaces para mouse e teclado ou duas USB para essa 
finalidade;mínimo de quatro interfaces USB livres depois de conectados o teclado e o mouse). c. Todas 
interfaces de I/O onboard. d. Sistema com BIOS "plug and play", tipo flash atualizável por software, 
suporte para salvar e restaurar configuração CMOS em mídia removível, controle de habilitar/desabilitar 
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portas paralela, serial e USB, controle de gravação/boot em mídia removível.e. No mínimo 6 (seis) 
interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas) instaladas na parte frontal do gabinete sem a 
utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das 
portas através da BIOS do sistema;f. Possuir no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo. Uma do tipo VGA e 
outra do tipo DVI ou superior, que permita o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de 
adaptadores;14. Placa mãe e Chassis com pelo menos dois slots PCI ou PCI-Express livres, após 
configurar o equipamento conforme esta especificação.15. Teclado padrão ABNT2 com, no mínimo, 
interface USB, 104 teclas do mesmo fabricante ou em contrato de O&M. 16. Mouse ótico com 
sensibilidade igual ou superior a 400 dpi, com scroll, compatível com padrão Microsoft ou Logitech, 
interface USB, do mesmo fabricante ou em contrato de O&M, e mouse pad.17. Sistema Operacional 
"Windows 7 Professional 64bits", ou mais recente, em Português Brasil, acompanhado dos arquivos de 
instalação em CD e a correspondente licença de uso. A licença OEM deverá estar fixada no gabinete do 
equipamento assim como um documento contendo a relação da licença deverá ser entregue.18. O 
equipamento deverá possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identificação do 
componente (memória, processador, vídeo, etc) que esteja com problema, para agilizar o reparo.19. Incluir 
no preço garantia integral de hardware incluindo o monitor de vídeo, do fabricante, "on site", de no 
mínimo 3 anos; caso o licitante seja revenda autorizada, apresentar em sua proposta o "partnumber" do 
serviço proposto ou a declaração do fabricante autorizando a oferta de serviço.20. Garantir atendimento 
técnico "on site" e reparo no caso de falha do equipamento ou substituição definitiva por outro com estas 
especificações, produto novo, em até 48 horas úteis. 21. Atendimento técnico por equipe de profissionais 
certificada pelo próprio fabricante, devidamente comprovado através de certificado de treinamento 
emitido pelo próprio fabricante.22. Fornecer os cabos e acessórios para colocar os computadores com 
seus periféricos em funcionamento;23. Disponibilizar meio de restaurar as configurações de Software 
originais do equipamento.24. Compatibilidade com Windows 7 Professional ou superior, comprovada 
através da impressão do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o 
modelo no sistema operacional ofertado;25. Todos os softwares requeridos devem ser totalmente 
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compatíveis e funcionar nos equipamentos propostos, objeto desta especificação.26. Fonte de 
alimentação a rede elétrica 110/220 V, 60 Hz. A fonte deve possuir tecnologia PFC (Power Factor 
Correction) ativo aderente ao padrão 80 Plus, compatível com a tecnologia do processador, da placa mãe e 
dispositivos exigidos neste edital e com qualidade comprovada para operação na rede elétrica da 
Contratante. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria 
Silver ou superior;27. Fornecer uma unidade ótica interna DVDRW+CDRW SATA/150 e placa de som 
integrada, onboard. 28. Possuir gabinete desktop padrão ATX ou BTX, com sensor de intrusão (detector 
de violação do chassi), não podendo ser gabinete tipo torre.29. Gabinete de mesa, padrão SFF (Small 
Form Factor), com as seguintes características:a. Ter perfeito funcionamento tanto na posição vertical 
quanto na posição horizontal;b. Possuir sistema de ventilação compatível com a tecnologia dos 
processadores, seguindo as recomendações do fabricante do processador;c. Possuir conexões frontais ou 
laterais frontais para pelo menos 2 (duas)portas USB 2.0 ou superior, áudio e microfone;d. Ser construído 
de forma a não possuir nenhuma borda interna ou externa cortante, utilizando chapa dobrada nas bordas 
ou cortada com tecnologia laser;e. Ser construído em chapa metálica com rigidez e sistema de fechamento, 
suficientes para impedir o acesso indevido à parte interna do equipamento;f. Qualquer baia com acesso 
externo, não utilizada, deverá possuir sistema de segurança interno que impeça o acesso ao interior do 
gabinete;g. Possuir indicativos frontais de força ligada e acesso ao disco rígido.h. Possuir dispositivo 
sensor de detecção de intrusão;i. Deverá ser fornecido cabo de energia de no mínimo 1,5m (um metro de 
cinquentacentímetros). Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136;j. Possuir 
sistema integrado no gabinete para abertura e fechamento sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta. 
Não serão aceitos grampos ou peças estranhas ao conjunto original do gabinete.k. Os itens que não 
puderem ser comprovados através da análise da amostra, da documentação do fabricante, ou sites da 
Internet, serão motivo de diligência, ou enviados para laboratório especializado.l. Possuir dispositivo 
integrado ao gabinete que permita o fechamento da tampa de acesso aos componentes internos, através da 
utilização de cadeado, chave integrada ou sistema de trancamento eletrônico.m. O dispositivo deverá 
possuir chave mestra para utilização durante os procedimentos de manutenção. Não serão aceitos, sob 
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hipótese alguma, sistemas de trancamento com chaves do tipo circular ou triangular com ranhuras, ou 
semelhantesn. O gabinete deve possuir base antiderrapante.

>> 
Ref. SAEB => 70.10.00.00138856-8

3 Un 2,00MICROCOMPUTADOR, notebook, tela 14 pol max, processador Intel Core i5 2540M ou AMD 
Turion Ultra Dual M640, 8GB DDR3, HD 500GB 7200rpm, DVD-RW, rede Ethernet 1000Base-T e 
802.11g/n, Bluetooth, Windows 7 Pro Port., maleta, garantia 3 anos. (Convenio 042249/2012)

1) Processador Intel Core i5-2540M (3M Cache, 2.60 GHz) ou AMD Turion Ultra Dual M640 ( 3M 
cache, 2.60 Ghz ) 2) 8 gigabytes de memoria DDR3 instalados e expansiveis a 8 GB.; 3) Disco rígido 
padrao SATA, 500 gigabytes e 7200RPM.; 4) Unidade interna de leitura/gravacao CD-RW e DVD+RW/-
RW.; 5) 3 portas USB 2.0.; 6) 1 porta VGA (15 pinos) para monitor externo.; 7) Entrada para microfone, 
saída para fone de ouvido.; 8) 1 porta Ethernet 10/100/1000Base-T integrada.; 9) Interface wireless 
compatível com o padrao 802.11g/n ou superior.; 10 Interface Bluetooth 2.1.; 11) Tela com tamanho 
maximo de 14 polegadas e resolucao de 1280 x 800 ou 1366 x 768 iluminada por LED.; 12) Teclado 
padrao ABNT Portugues Brasil.; 13) Bateria de Íon de Lítio de 6 celulas com autonomia minima de 3 
horas.; 14) Webcam com resolução minima de 1.3; 15) HDMI .; 16) Orifício para cabo de seguranca.; 17) 
Sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional em portugues.; 18) O equipamento (marca e 
modelo), deve estar listado no Windows Catalog ou Hardware Compatibility List (HCL) da Microsoft, 
comprovando que e compatível com o Windows 7 ou superior, conforme sitio 
winqual.microsoft.com/hcl..; 19) Peso Máximo 2,15 kg.; 20) Fornecer cabo de força, eliminador / 
carregador de bateria com voltagem de entrada universal e automatica de 100 a 240 V.; 21) Possuir recurso 
de restauracao do software notebook ao estado de fabricacao ( discos gerados na primeira incializacao). 
22) Maleta ou mochila do próprio fabricante ou homologada por este.; 23) Garantia pelo período de 3 
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(três) anos, contada a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio dos equipamentos.

>> 
Ref. SAEB => 70.10.20.00012212-2

4 Un 2,00IMPRESSORA, a laser ou LED, colorida, 140 x 1200mm, 35 ppm preto e em cores, 1200 x 600 dpi, 256 
MB, interface USB, interface Ethernet 10/100, 150.000 paginas /mes.

- Tamanho máximo do papel não inferior a 139 x 1200mm.;
- Resolucao real minima de 1200 x 600 dpi.;
- Velocidade minima de 35 ppm preto e em cores.;
- Minimo de 256 megabytes de memoria instalados
- Gramatura máxima do papel não inferior a 270g/m².;
- Interface USB 2.0;
- Uma interface Ethernet 10/100-Tx;
- Linguagem de descricao de paginas (PDL) PCL 6c;
- Emulacao Postscript Nivel 3;
- Suportar impressao de no minimo 150.000 (cento e cinquenta mil) paginas / mes indicado pelo fabricante 
.;
- Suportar papel executivo, A3, A4, A5, A6, B5, carta, tabloide, banners e transparencias.;
- Deve ser compativel Microsoft Windows 2000, ME, NT 4.0, 2000, XP 32 e 64 bits, Server 2003, Mac 
OS 9.x, Mac OS 10.2.4 - 10.4.2 Unix/Linux
- Garantia integral de 1 ano.

>> 
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Ref. SAEB => 70.25.00.00101072-7

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para o correto preenchimento do PCT - Pedido de Cotação, vide o Edital de Licitação e seus anexos. 
Lote 1 é composto pelo item 1
Lote 2 é composto pelo item 2
Lote 3 é composto pelo item 3
Lote 4 é composto pelo item 4
Lote 5 é composto pelo item 5
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