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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. OBJETO 
Aquisição de  5 (cinco) notebooks. 
 

2. Especificações técnicas 

Processador:  8ª geração do Processador Intel® Core™ i7-8565U (1.8 GHz até 4.6 GHz, 

cache de 8MB, quad-core) 

Sistema operacional: Windows 10 Pro, de 64 bits - em Português (Brasil) 

Placa de vídeo: Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce® MX150 com 2GB de GDDR5 

Memória RAM: Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz (Velocidade máxima de 

2400MHz devido ao barramento do processador) 

Disco: Unidade de estado sólido (SSD) SATA M.2 de 256GB 

Tela: Tela LED Full HD de 15,6" (1920 x 1080), IPS, bordas finas e antirreflexo 

Teclado: Teclado retroiluminado - em Português (padrão ABNT2) 

             Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth 802.11ac 2x2 

                     Conexão de rede cabeada:10/10/1000 

Bateria principal: Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) 

Fonte de alimentação: Adaptador CA de 65 W 

Economia de Energia: Selo ENERGY STAR® de eficiência no consumo de energia 

Módulo FGA: KYLOREN15WHL2001_113_BRZ/BTO 

Driver: Driver wireless Intel 9260 

Cabo: Cabo de alimentação, Brasil 

Documentação/discos: Guia de segurança/ambiental e regulamentar - em Português 

(Brasil) 

Gerenciamento de sistemas: Driver do sistema Windows 

Guia de instalação: Guia de início rápido 

Etiqueta do processador: Rótulo do Intel® Core™ i7 

Opções de recuperação do sistema operacional: Mídia de recuperação de sistema 

operacional não incluída 

Informações de frete/Remessa de SKUs:  Informações de envio 

Assistência técnica: 1 ano de assistência técnica para hardware com atendimento no 

local. 

 

Sugestão de marca / modelo:  https://www.dell.com/pt-br/buy/email/index/728341?ac=10f94c0d-

7ce9-4d18-1b2-38b04792f74a&ref=emcartitems&stp=1&cs=brdhs1 

 

 

3. GARANTIA  

O equipamento adquirido deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano) onsite, devendo ser 

reparado ou substituído. Caso apresente defeito de fábrica não reparável, durante o período 

de garantia, após comprovado o defeito, o equipamento deverá ser reparado ou substituído 

por outro novo com característica  técnica igual ou superior sem quaisquer ônus adicionais 

para a contratante. Esta substituição deverá ser feita no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos. 

 

https://www.dell.com/pt-br/buy/email/index/728341?ac=10f94c0d-7ce9-4d18-1b2-38b04792f74a&ref=emcartitems&stp=1&cs=brdhs1
https://www.dell.com/pt-br/buy/email/index/728341?ac=10f94c0d-7ce9-4d18-1b2-38b04792f74a&ref=emcartitems&stp=1&cs=brdhs1
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4. ENTREGA 

4.1.  Local de entrega: Rua Pedro de Toledo, 983 – Vila Clementino - São Paulo – SP. 

4.2. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 

completa segurança durante o transporte; 

4.3. Juntamente com o produto, deverá ser entregue certificado de Garantia emitido pelo 

fabricante. 

 

5. RECEBIMENTO 

5.1.  O recebimento do objeto observará o seguinte procedimento: 

5.1.1. O “Recebimento provisório”, será lavrado na data da entrega do bem e do respectivo 

faturamento, de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea "a"; da Lei n.º8.666/1993, 

não implicando em reconhecimento da regularidade do fornecimento, nem do respectivo 

faturamento; 

5.1.2. O “Aceite Final” será lavrado em no máximo 05 (cinco) dias úteis, compreendendo a 

execução de todos os requisitos deste termo de aceite. 

 

 

                                                                  São Paulo, 05 de Agosto de 2019. 

 

 

 

                                                           Socorro de Jesus Santos 

    Núcleo de Suporte - GIO 

 
 


