
1 1 1 1 1 1 1 

  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO E PESQUISA

DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI
DIVISÃO DE ANALISE DE PROCESSOS DE TI

Descrição do Objeto Monitor de Video LED 23”

Aplicação do Objeto Uso nos setores administrativos

Validade da Especificação de
referência 

Dezembro/2020 Versão: 3.0

Produzido em 28/02/2020

Modelos de Referência (23MB35PH+) OU (24BL550J )  EQUIVALÊNCIA TÉCNICA

OBSERVAÇÕES

1-As configurações abaixo são consideradas como requisitos mínimos, mas podem ser orçados
equipamentos com requisitos superiores aos descritos;

2-Monitor compatível com o item computador => Computador tipo workstation para Engenharia -
Sem Monitor .

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1-Com no mínimo 23 polegadas; 
1.2-Resolução nativa de pelo menos 1920 x 1080 a 60Hz; 
1.3-Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical;
1.4-Deverá ter ajuste de inclinação; 
1.5-Tempo de resposta de no máximo 8ms; 
1.6-Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1; 
1.7-Entrada HDMI e Display Port, conforme saída digital da placa de vídeo fornecida, com cabos
inclusos do HDMI e Dispaly Port; 
1.8-Entrada VGA, com cabo incluso; 
1.9-Deverá possuir giro de 90º, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela
placa de vídeo; 
1.10- Regulagem de altura de no mínimo, 10.0cm; 
1.11-  Solução  de  giro  e  regulagem  de  altura  acoplada  no  monitor,  não  sendo  aceito
adaptadores;
1.12-Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição,
linguagem e reset, todas em português falado no Brasil ou inglês; 
1.13-A instalação física, desembalagem e afins serão realizados pelo corpo técnico do CMTI.
2-GARANTIA:
2.1-A garantia de funcionamento será pelo período de 5 (cinco) anos para todos os elementos
fornecidos (monitor de vídeo) onsite contada a partir do Recebimento
Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecido
pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante, garantia deverá comprovada mediante apresentação de declaração
emitida pelo fabricante;
2.2-O  fabricante  do  equipamento  deverá  informar  qual  a  sua  estrutura  própria  e/ou  as
assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia na cidade de
Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. O documento deve ser incluso na proposta técnica;
2.3-O  fabricante  e  o  fornecedor  do  equipamento  deverão  dispor  de  um número  telefônico
gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de garantia;
2.4-Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para
download na website do fornecedor do equipamento;
2.5-O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte técnico on
line;
2.6-O atendimento será em horário comercial, das 8:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira, via site.
2.7-O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 02 (dois)  dias úteis,
contado  a  partir  do  momento  em  que  for  realizado  o  chamado  técnico  devidamente
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formalizado;
2.8-O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 05 (cinco) dias úteis, a
partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. Caso a
Contratada  não  termine  o  reparo  do  equipamento  no  prazo  estabelecido  e  a  critério  da
Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo
por  outro,  com  características  e  capacidades  iguais  ou  superiores  ao  substituído.  Os
Procedimentos de abertura e fechamento dos chamados serão acertados entre as partes;
2.9-Em  situações  onde  há  acidentes  elétricos,  oscilações  de  energia  e  surtos  de  tensão,
entendemos que a fonte do equipamento deverá ter resiliência para suportar os picos e quedas
de menor grau, naturais da própria rede elétrica, e portanto consideramos que essas falhas
devem ser cobertas pela garantia. No caso de intempéries ou o mau uso, acidentes causados
por  terceiros,  falta  de  infraestrutura,  quedas  físicas  do  equipamento  ou  desastres  naturais,
como raios, enchentes e afins, entendemos que a CONTRATADA não será obrigada a suprir novo
equipamento;
2.10-Serão  aceitos  monitores  em regime de OEM mediante  apresentação  de declaração do
integrador, garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigência da GARANTIA."
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