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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 30/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2017 

 
Tendo em vista a identificação de informação incorreta no descritivo do item, fica-se retificado o edital, 

nos seguintes termos: 

 
ONDE SE LÊ NA PÁG. 18 A21 

 

Características e Especificações (Atributos Técnicos Mínimos Obrigatórios): 

Sistema operacional Windows 10 64-bit Professional. 

Processador 

Litografia de no máximo 14nm, 4 núcleos e 4 “threads” presentes na pastilha, 

com frequência de clock de 3,2 GHz e frequência turbo de 3,6 GHz, cache 6MB, 

conjunto de instruções de 2 canais independentes de 64-bit,suporta até 32 GB 

DDR4-1600  de memória RAM ou superior.  

Memória RAM 
8 GB RAM DDR4 1600 ou superior, em 2 módulos de 4GB capaz de operar 

com dois canais simultâneos (dual channel) 

Dispositivos de armazenamento 1 HD de TB Sata 3 no mínimo ou 1 SSD 240GB no mínimo 

Interface de rede local 
Padrão Fast Ethernet IEEE 802.3, 10/100/1000 Mbps 

Placa mãe 

Deverá ser do mesmo fabricante do processador ou do equipamento ofertado, 

não podendo ser de livre comercialização no mercado, sendo que o modelo e 

fabricante deverão estar serigrafados na PCB (Printed Circuit Board) em 

processo industrial, não sendo permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer  

alterações na mesma; Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante 

do computador sempre que o computador for iniciado; Capacidade de permitir o 

acesso remoto ao computador, mesmo com este desligado ou com o Sistema 

operacional travado ou inacessível; Deverá possuir alertas ao sistema em caso de 

abertura do gabinete mantendo registro de log desses alertas e das falhas de 

disco (SMART), permitindo monitorar violações através de software de 

gerenciamento. 

Placa de som On board 

Placa de video Onboard (mínimo 256 MB) 

Unidade Ótica 
Unidade Integrada de Leitura de CD-ROM e DVD-ROM e Gravação de CD-

RW , DVD-RW e DVD+RW 5 ¼” SATA. 

Kit Teclado + Mouse Teclado padrão ABNT 2/ Mouse óptico 

Interface USB 
8 portas USB sendo 2 USB 3.0 e mínimo 2 (duas) na parte frontal do 

microcomputador (não será aceito qualquer tipo de adaptador) 
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Fonte de Alimentação 

01 (uma) Fonte com potência Mínima de 180 Watts, com PFC (fator de correção 

de energia ativa ou passiva) Ativo. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 

240VAC à 50/60Hz, com seleção automática de tensão. 

Gabinete 

Acabamento da chapa do gabinete em microtextura com proteção contra cargas 

eletrostática e corrosão; Possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do 

produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos não 

sendo aceito adaptações; Não poderá ser lacrado; permitindo a utilização na 

posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o 

funcionamento do computador 

Reinstalação CD’s contendo o Sistema Operacional e drivers para reinstalação. 

Cor do equipamento Preta ou preta e prata 

Certificação ou atestado de 

avaliação de conformidade 

Norma IEC 60.950 (“SafetyofInformationTecnologyEquipamentincluding 

Business Equipament”) ou sua equivalente norma NBR 10.842, ou sua 

atualização, emitido por um organismo acreditado pelo INMETRO. Esse 

certificado deverá ser fornecido até o momento da entrega do equipamento. 

Garantia 

36 meses on-site (mínima), troca de HD com retenção da peça danificada por 

questões de sigilo das informações que podem ser recuperadas do disco. A 

CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura 

dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos 

constando a descrição do problema; e) O suporte técnico e a garantia deverão ser 

necessariamente prestados pelo fabricante ou pela rede de assistência técnica 

autorizada; devendo ser atendidos em até 02 (dois) dias úteis após a abertura do 

chamado (em horário comercial) 

 
O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de 

encerramento, na data da entrega da proposta. 

Monitor 18,5’’ Widescreen (16:9) 

Resolução 1.366 x 768 - 60 Hz 

Padrão de fixação Vesa 

Ângulo de visão  90° Horizontal 

Suporte de cores 16,7 milhões cores 

Conexões VGA, HDMI ou Display Port 

 

Deverá ser do mesmo fabricante da estação de trabalho, sendo que o modelo e 

fabricante deverão estar serigrafados, não sendo permitidas etiquetas ou 

adesivos. 
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Garantia 

36 meses on-site (mínima). A CONTRATADA deve possuir Central de 

Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, 

comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do 

problema; e) O suporte técnico e a garantia deverão ser necessariamente 

prestados pelo fabricante ou pela rede de assistência técnica autorizada; devendo 

ser atendidos em até 02 (dois) dias úteis após a abertura do chamado (em horário 

comercial) 

 

LEIA-SE 

   Estação de Trabalho seguindo a configuração abaixo descrita: 

Características e Especificações (Atributos Técnicos Mínimos Obrigatórios): 

Sistema operacional Windows 10 64-bit Professional. 

Processador 

Litografia de no máximo 14nm, 4 núcleos e 4 “threads” presentes na pastilha, 

com frequência de clock de 3,2 GHz e frequência turbo de 3,6 GHz, cache 6MB, 

conjunto de instruções de 2 canais independentes de 64-bit,suporta até 32 GB 

DDR4-1600  de memória RAM ou superior.  

Memória RAM 
8 GB RAM DDR4 1600 ou superior, em 2 módulos de 4GB capaz de operar 

com dois canais simultâneos (dual channel) 

Dispositivos de armazenamento 1 HD de TB Sata 3 no mínimo ou 1 SSD 240GB no mínimo 

Interface de rede local 
Padrão Fast Ethernet IEEE 802.3, 10/100/1000 Mbps 

Placa mãe 

Deverá ser do mesmo fabricante do processador ou do equipamento ofertado, 

não podendo ser de livre comercialização no mercado, sendo que o modelo e 

fabricante deverão estar serigrafados na PCB (Printed Circuit Board) em 

processo industrial, não sendo permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer  

alterações na mesma; Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante 

do computador sempre que o computador for iniciado; Capacidade de permitir o 

acesso remoto ao computador, mesmo com este desligado ou com o Sistema 

operacional travado ou inacessível; Deverá possuir alertas ao sistema em caso de 

abertura do gabinete mantendo registro de log desses alertas e das falhas de 

disco (SMART), permitindo monitorar violações através de software de 

gerenciamento. 

Placa de som On board 

Placa de video Onboard (mínimo 256 MB) 

Unidade Ótica 
Unidade Integrada de Leitura de CD-ROM e DVD-ROM e Gravação de CD-

RW , DVD-RW e DVD+RW 5 ¼” SATA. 

Kit Teclado + Mouse Teclado padrão ABNT 2/ Mouse óptico 
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Interface USB 
8 portas USB sendo 2 USB 3.0 e mínimo 2 (duas) na parte frontal do 

microcomputador (não será aceito qualquer tipo de adaptador) 

Fonte de Alimentação 

01 (uma) Fonte com potência Mínima de 180 Watts, com PFC (fator de correção 

de energia ativa ou passiva) Ativo. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 

240VAC à 50/60Hz, com seleção automática de tensão. 

Gabinete 

Acabamento da chapa do gabinete em microtextura com proteção contra cargas 

eletrostática e corrosão; Possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do 

produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos não 

sendo aceito adaptações; Não poderá ser lacrado; permitindo a utilização na 

posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o 

funcionamento do computador 

Reinstalação CD’s contendo o Sistema Operacional e drivers para reinstalação. 

Cor do equipamento Preta ou preta e prata 

Certificação ou atestado de 

avaliação de conformidade 

Norma IEC 60.950 (“SafetyofInformationTecnologyEquipamentincluding 

Business Equipament”) ou sua equivalente norma NBR 10.842, ou sua 

atualização, emitido por um organismo acreditado pelo INMETRO. Esse 

certificado deverá ser fornecido até o momento da entrega do equipamento. 

Garantia 

36 meses on-site (mínima), troca de HD com retenção da peça danificada por 

questões de sigilo das informações que podem ser recuperadas do disco. A 

CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura 

dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos 

constando a descrição do problema; e) O suporte técnico e a garantia 

deverão ser necessariamente prestados pelo fabricante ou pela rede de 

assistência técnica autorizada; devendo ser atendidos em até 02 (dois) dias úteis 

após a abertura do chamado (em horário comercial) 

 
O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de 

encerramento, na data da entrega da proposta. 

Monitor 18,5’’ Widescreen (16:9) 

Resolução 1.366 x 768 - 60 Hz 

Padrão de fixação Vesa 

Ângulo de visão  90° Horizontal 

Suporte de cores 16,7 milhões cores 

Conexões DVI ou Display Port 

 

Deverá ser do mesmo fabricante da estação de trabalho, sendo que o modelo e 

fabricante deverão estar serigrafados, não sendo permitidas etiquetas ou 

adesivos. 
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Garantia 

36 meses on-site (mínima). A CONTRATADA deve possuir Central de 

Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, 

comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do 

problema; e) O suporte técnico e a garantia deverão ser necessariamente 

prestados pelo fabricante ou pela rede de assistência técnica autorizada; devendo 

ser atendidos em até 02 (dois) dias úteis após a abertura do chamado (em horário 

comercial) 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no Edital do Processo nº 30/2017 – 

Pregão Presencial nº 22/2017, e seus Anexos. 

Franca-SP, 14 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalvanto Bandos 

Pró-Reitora de Administração 
 
 


