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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Especificação: Computador tipo desktop, com processador de 64 bits de 7ª geração, 
litografia de 14 nm, velocidade de 3 GHz, 4 núcleos e cache de 6 MB; Memória RAM DDR4 
de 8 GB; SSD SATA 3.0 de 240 GB; placa de vídeo Full HD com 1 GB de memória dedicada, 
conexões HDMI, DVI e VGA com suporte a uso simultâneo de 2 monitores; fonte bivolt de 
500W com cabo de força ABNT incluso; unidade SATA de leitura/gravação de DVD; teclado 
USB ABNT2 com fio; mouse óptico USB tamanho normal (não serve mini) com fio, resolução 
de 1000 dpi e botão scroll; placa de rede ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps; 4 portas USB 
2.0 traseiras, 2 portas USB 3.0 traseiras, 2 portas USB 3.0 frontais; 1 porta serial; sistema 
operacional Windows 10 Pro 64 bits, idioma português Brasil, com código de ativação; 2 
monitores LED de 21" com resolução  Full HD, conexões HDMI, DVI e VGA, suporte com 
regulagem de altura e rotação vertical de 90º, fonte bivolt e cabo de força ABNT incluso, um 
monitor com cabo VGA incluso e outro monitor com cabo DVI ou HDMI incluso (para 
utilização simultânea dos dois monitores); webcam USB de 5 megapixels e 30 FPS; headset 
digital USB com som estéreo de alta qualidade, fones de ouvido de couro sintético, e 
microfone unidirecional embutido (180º) com cancelamento de ruído; Garantia de 3 anos 
para todos os componentes. 
 

Quantidade de equipamentos: 50 
 

Requisitos para entrega: Todos os computadores deverão ser entregues montados, com 
sistema operacional instalado e ativado, drivers de dispositivos instalados, e testados com 2 
monitores simultâneos e área de trabalho estendida. 
 

Aprovação da entrega: A equipe técnica da Agência das Bacias PCJ terá 15 dias para 
verificar, testar e aprovar as especificações de todos os equipamentos, a partir da data de 
entrega. 
 


