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Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2018.
  

DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE ADESÃO COMO CARONA

 

A Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais divulga a intenção em aderir como “Carona”, ao Registro de
Preços especificado abaixo, nos termos da Lei Federal n° 8.666 de junho de 1993, e dos Decretos Estaduais n° 44.786, de 18 de abril
de 2008 e n° 46.311, do dia 16 de setembro de 2013, e demais legislações per�nentes ao assunto.

 

Nº DO SRP: 11/2018
 
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte
 

Órgão Lote/Item Descrição Qtde
Valor
Unit.
(R$)

Valor
Total (R$)

TCE/RN 02 MICROCOMPUTADOR MINI DESKTOP 
PROCESSAMENTO: 
Processador com 4 núcleos �sicos reais (Quad core) ou superior, arquitetura x86;
Frequência de operação mínima por núcleo de 3.3GHz, sendo considerado para
efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo na�vo da CPU ou
equivalente nas tecnologias Turbo Boost (Intel) ou Boost Frequency (AMD); Somente
serão aceitos processadores Intel de 6ª Geração ou superior e AMD de 6ª Geração,
baseados na nova tecnologia APU; Deve possuir tecnologia integrada que permita
economia de energia com TDP máximo de 35W; O processador ofertado deverá
fornecer suporte na�vo mínimo a tecnologia de gerenciamento DASH 1.1 ou AMT
v11; O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros
aplica�vos tanto de 32 bits quanto de 64 bits; 
MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) 
Capacidade instalada mínima de 08 GB (Gigabytes) 1 pente de 8.0GB; Padrão DDR4
de 2133 MHz ou superior; Possuir suporte a expansão a 32 GB ou superior; Possuir
suporte a configurações de memória de canal duplo (Dual Channel Memory) para um
melhor desempenho. 
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO: 
Deverá ser fornecido com 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade de 256
GB , do �po SSD, com suporte tecnologia SMART para detecção de pré-falhas do
disco rígido; Capacidade de suportar até 02 (dois) disposi�vos de armazenamento. 
BIOS: 
Suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle
remoto; A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma
Português do Brasil ou Inglês e desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento
ou em regime de OEM, devidamente comprovado; Implementada em memória
Flash, atualizável diretamente pelo microcomputador; Capacidade de
habilitar/desabilitar as interfaces USB e serial; Suportar senha de acesso a BIOS e
senha de "Power-on"; Possuir campo com número de série do equipamento que
pode ser lido remotamente via comandos DMI 2.0; Possuir campo editável, com
recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do patrimônio
do equipamento, podendo ser lido remotamente via comandos DMI 2.0; Permi�r o
monitoramento das condições de energia e ven�lação do equipamento; Possuir
ferramentas de diagnós�co, bem como informações detalhadas do equipamento;
Permi�r “Wake On Lan”; O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu
site todas as atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização mesma de
forma online dentro do sistema operacional Microso� Windows 10 por aplicação
específica; Deverá ser apresentado a URL para comprovação do local de download da
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BIOS mais atual. Capacidade de replicação de configuração de BIOS para demais
máquinas. 
PLACA MÃE: 
Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em
regime de OEM especificamente para o modelo ofertado, devidamente comprovado,
não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; O nome do fabricante
do equipamento deverá estar serigráfico através de processo industrial; Possuir
suporte para processadores de núcleo quádruplo ou superiores; Sempre que o
equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do
fabricante do microcomputador; Permi�r acesso remoto à BIOS para leitura e
gravação; Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar
desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de
dados; Deverá permi�r ligar e desligar o micro remotamente, com controle de
acesso, em horários programados; Possuir a capacidade de inventário remoto de
Hardware mesmo com o equipamento desligado; Permi�r inicialização remota a
par�r de imagem (ISO ou IMG) ou CD-ROM instalado no console de gerência; Possuir
integrado Chip (Trusted Pla�orm Module) TPM versão 2.0 ou superior e acompanhar
de fábrica pré-instalado so�ware capaz de habilitar os recursos mínimos fornecidos
pelo mesmo, conforme descrito na parte de so�wares, documentação e
gerenciamento dessa documentação técnica. 
CHIPSET 
Arquitetura de chipset de alto desempenho famílias Intel Q270 Express ou AMD
B300 FCH. Modelos comprovadamente superiores serão aceitos; Suporte a expansão
de memória para 32 GB (trinta e dois gigabytes) ou superior; Suporte ao padrão de
barramento PCI Express revisão 3.0; Suporte ao padrão SMART II e III ou superior;
Controladoras de disco rígido e óp�co; 1 (uma) controladora de unidade de disco
rígido �po SATA III (6 Gb/s); Possuir mínimo de slots de expansão compa�vel com o
padrão PCIe Mini Card ou M.2; Todos os conectores das portas de entrada/saída de
sinal devem ser iden�ficados no padrão de cores PC'99 System Design Guide ou
pelos nomes ou símbolos de cada interface; Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB,
sendo 4 (quatro) padrão 3.1. Não será permi�do uso de placa PCI Express, "hub" USB
ou qualquer ar��cio semelhante na parte traseira do gabinete para atender ao
número mínimo de portas solicitadas; 
DISPOSITIVO DE REDE: 
Conector RJ-45; Suportar taxas de transmissão de 10/100/1000 Mbps autosense;
Possuir suporte às tecnologias WOL (Wake-up On LAN) PXE 2.0; Barramento de
sistema para comunicação PCI-Express; Possuir capacidade de gerenciamento através
dos padrões ASF 2.0, WOL, PXE e DASH 1.1 ou AMT 9.0; 
DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS: 
Compa�bilidade com IEEE802.11 ac Interface PCI-Express ou superior; Frequência de
operação de 2.4GHz; Segurança e auten�cação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com
802.1x, PSK, TKIP e AES; Homologado pela ANATEL; 
INTERFACE DE SOM: 
Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; Capacidade de gravar
e reproduzir sons simultaneamente; Possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que
deverá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 Wa�; No momento
da u�lização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som,
microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado
automa�camente e reabilitado da mesma forma automá�ca quando necessário. Não
serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa-mãe
para atender essa solicitação; 
INTERFACE DE VÍDEO: 
1 (uma) controladora gráfica integrada com no mínimo 1 GB de memória dedicada
ou compar�lhada com a memória RAM, com suporte a u�lização de 3 (três)
monitores, devendo possuir no mínimo 01(uma) Interface VGA (DB-15) ou HDMI e 02
(duas) interfaces de vídeo digitais, sendo obrigatoriamente no padrão DisplayPort ou
Mini DisplayPort; Tecnologia 3D; Compa�bilidade com DirectX 12, OpenGL 4.1 ou
superior e OpenCL 1.2 ou superior; A alocação de memória poderá ser dinâmica ou
pré-definida; Suportar no mínimo resolução de 1600x900 pixels, Full HD, modo de
16,7 milhões de cores, 60Hz (Sessenta Hertz). 
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS: 
Tecnologia LED de 21.5 polegadas ou superior, tecnologia TFT de Matriz A�va ou
superior; Deverá possuir ajuste de altura com elevação mínima de 10cm e rotação da
tela permi�ndo sua u�lização no modo ver�cal; Pixel-Pitch máximo de 0,284 mm;
Brilho mínimo de 250 cd/m2; Contraste mínimo de 1000:1; Tempo de resposta igual
ou inferior a 8 ms (oito milissegundos); Suporte para exibição de pelo menos 16
milhões de cores; Suporte à resolução de 1600 x 900a 60 Hz, não entrelaçado;



Possuir caracterís�cas an�-reflexiva e an�-está�ca; Fonte de alimentação interna ao
gabinete de 100 a 240 Volts com comutação automá�ca de voltagem; Possuir no
mínimo 01(uma) interface VGA e 01(uma) Display; Deve seguir o mesmo padrão de
cor do gabinete; O monitor deve possuir cer�ficação EPEAT (Electronic Product
Environmental Assessment Tool) como forma de comprovar que o mesmo atende as
exigências para controle do impacto ambiental e que contém substâncias perigosas
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima
da recomendada na dire�va RoHS (Restric�on of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de cer�ficação
emi�da por ins�tuição pública oficial ou ins�tuição credenciada, por apresentação
do relatório de conformidade ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigências (IN 01-2010 SLTI); Deverá ser compa�vel
com as interfaces da placa de vídeo do equipamento sem qualquer adaptação, sendo
obrigatório o fornecimento dos ambos os cabos VGA e Display Port para as interfaces
existentes no monitor e na CPU. 
MOUSE: 
Deverá ser fornecido 1 (um) mouse �po laser por equipamento; Deve possuir o
mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor; Resolução de 1000 dpi ou superior;
A conexão deverá ser USB compa�vel com a interface do computador ofertado sem
uso de adaptadores; Possuir 2 (dois) botões para seleção e um botão de rolagem
(scroll). 
TECLADO: 
Mínimo de 107 teclas, padrão ABNT2; Conector �po USB compa�vel com a interface
do computador ofertado sem uso de adaptadores; Deve possuir o mesmo padrão de
cor do gabinete e do monitor. 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 
Fonte de alimentação bivolt 110/220V, através de comutação automá�ca presente
no equipamento (sem a u�lização de adaptadores, conversores ou transformadores);
Compa�vel com a configuração entregue pelo licitante, considerando todos os
componentes e acessórios presentes no equipamento, levando-se em conta,
inclusive, os limites máximos de “upgrade” suportados pelo equipamento; Com
eficiência de no mínimo 80%. Deverá apresentar relatório ou cer�ficado de teste de
eficiência energé�ca. 
GABINETE: 
Gabinete padrão desktop com volume de no máximo 1,2 litros; Possuir 1 (uma) baia
de 2,5 polegadas interna; Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no
gabinete, exclusivo para evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão
do sistema an�furto padrão Kensington, deverá acompanhar cabo de aço com chave
devendo esse ser compa�vel com o equipamento ofertado; Possuir botão
liga/desliga; Possuir indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco
rígido; O gabinete deverá ter caracterís�cas tool-less, ou seja, sem a necessidade do
uso de ferramentas para abertura do gabinete; Possuir 2 (duas) portas USB na parte
frontal do gabinete para facilitar o uso de disposi�vos como câmeras e pen-drive;
Possuir conectores mul�mídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) Headphone-out
ou 01 conector do �po combo na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de
microfones e fones de ouvido. 
LICENÇAS: 
O equipamento deverá vir devidamente licenciado para uso do sistema operacional
Microso� Windows 10 Professional 64 bits em português ou superior; O
equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do mesmo
fabricante do equipamento ofertado ou cer�ficado por ele, possibilitando a
restauração da configuração original de fábrica do equipamento além de geração de
mídias de recovery. Possuir na Web site do fabricante local para donwload da mídia
de recuperação, apresentar URL. 
SOFTWARES INSTALADOS: 
Cada equipamento fornecido deverá possuir totalmente instalado e configurado:
Microso� Windows 10 Professional 64 bits em português ou superior; Drivers para
funcionamento de todos os disposi�vos de hardware do equipamento. 
SOFTWARES, DOCUMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO 
Licença, por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos os recursos para
garan�r atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de garan�a
estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema operacional Windows 10
Professional 64 bits, ou versão superior. Suportar todos os módulos de auten�cação
do Windows ou via outros mecanismos de iden�ficação, como leitor de impressões
digitais e Smart Cards; Suportar a subs�tuição de senhas de logon do Windows e de
acesso, por processo único de iden�ficação, baseado em senha única, gerenciada



pela aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou
baseadas em cartões Smart Card ou Tokens; Suportar a subs�tuição de senhas
múl�plas por uma única senha ou uma impressão digital; Permi�r que o usuário
possa pré-configurar perguntas de caráter pessoal para recuperar as senhas; A
organização TCG - Trusted Compu�ng Group, disponibiliza regras e protocolos de
desenvolvimento de so�wares para o uso no padrão TPM e há também uma série de
empresas que fornecem so�ware de gerenciamento dos recursos, conforme pode
ser consultado em
h�p://www.trustedcompu�nggroup.org/resources/vendor_id_registry. Deverá ser
fornecido instalado ou disponibilizar na Internet so�ware do próprio fabricante ou
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma defini�va e irrecuperável
todos os dados armazenados no disco rígido, permi�ndo o descarte seguro de seus
equipamentos. Caso o fabricante não possua esse so�ware do próprio fabricante ou
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma defini�va e irrecuperável
todos os dados armazenados no disco rígido, deverá considerar ainda em sua
proposta que as unidades de discos defeituosas em caso de descarte ou troca
deverão permanecer em posse da contratante. Deverá ser fornecido instalado ou
disponibilizar na Internet so�ware do próprio fabricante ou homologado para o
mesmo que permita a verificação e instalação das úl�mas atualizações de todas as
ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional
(Windows). Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnós�cos, emi�r
alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e
segurança do sistema;

TOTAL 4.743,00 33.201,00
Valor Total: 33.201,00 (trinta e três mil e duzentos e um reais)

 

DADOS DA CONTRATANTE:

Razão Social: Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais

CNPJ: 05.487.631/0001-09

Endereço: Avenida Papa João Paulo II, 4143 - 5º andar – Serra Verde – Edi�cio Minas.

Belo Horizonte /MG - CEP: 31 630-900.   

Documento assinado eletronicamente por Tiago Maduro de Azevedo, Diretor(a), em 10/12/2018, às 14:12, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2541406 e o código CRC 8CAF5248.

 
Referência: Processo nº 1450.01.0111845/2018-63 SEI nº 2541406

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

