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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 027/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO 

PARA O CONASEMS 

1 OBJETO 

1.1 Aquisição de 04 (quatro) Estações de Edição de Áudio e Vídeo para 

utilização no Centro de Produção Audiovisual (Estúdio) e no Núcleo Pedagógico, 

do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), em 

conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência. 

2 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

2.1 O CONASEMS, buscando o atendimento ao previsto no artigo 3º de seu 

Estatuto, mais especificamente quanto às atividades voltadas para a 

“capacitação e educação permanente e continuada de pessoal”, inaugurou 

em dezembro de 2020 o Centro de Produção Audiovisual (Estúdio), em 

Brasília/DF, e o respectivo Núcleo Pedagógico, em setembro de 2021, em Belo 

Horizonte/MG, ambos dotados de pessoal e de infraestruturas física e 

tecnológica necessários para a produção de conteúdos para Educação a 

Distância (EAD), Web e produção de conteúdos audiovisuais para Web e TV. 

2.2 A oferta desses conteúdos formativos aos usuários finais é materializada 

em um Portal Educacional, denominado Canal Mais CONASEMS, que centraliza 

todo o conteúdo dos cursos, o acesso ao AVA, e o gerenciamento de 

inscrições/matrículas, configurando assim um ambiente de produção de 

conteúdos de caráter formativo para plataformas múltiplas, dentre elas, EAD, 

Web e Radiodifusão, que possibilitam ao público-alvo, formado por gestores, 

profissionais e trabalhadores da Saúde, dentre outros, o acesso em qualquer 

ponto de atenção em saúde de todos os municípios brasileiros, em qualquer tela 

e em todo o momento, e também em todas as redes sociais. 

2.3 Dentro do escopo dessas implantações, além das várias aquisições e 

contratações já realizadas, foi identificada, neste momento,  a necessidade de 

aquisição de estações de edição de áudio e vídeo, tanto para o Estúdio quanto 

para o Núcleo Pedagógico, objeto do presente TRPJ.  

3 ESPECIFICAÇÕES E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 

3.1 Deverão ser fornecidos 04 (quatro) equipamentos, cada um com 

minimamente as seguintes características (Anexo I - Lista de Siglas e 

Abreviações): 

(i) Processador: Workstation com processadores i7 ou i9 – 11700 com 8 

(oito) núcleos e 16 (dezesseis) núcleos com frequência máxima 4.80 (quatro 

ponto oitenta) GHz e cache de 16 (dezesseis) MB, velocidade de barramento de 

GT/s, com suporte máximo de memória de 128 (cento e vinte e oito) GB – DD4-
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2666 (dois mil e seiscentos e sessenta e seis). Memória Intel Optane suportada, 

Tecnologia Intel Turbo Boost: 2.0 (dois ponto zero), Tecnologia Intel Hyper-

Threading, Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x), Tecnologia de virtualização 

Intel para E/S direcionada (VT-d), Intel VT-x com tabelas de páginas estendidas 

(EPT), Conjunto de instruções: 64 (sessenta e quatro) bits, Extensões do 

conjunto de instruções: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Tecnologia Intel 

SpeedStep aprimorada, Tecnologias de monitoramento térmico, Tecnologia de 

proteção de identidade Intel, Escalabilidade: 1S Only, Revisão do PCI Express: 

3.0 (três ponto zero) e 4.0 (quatro ponto zero), Configurações PCI Express: Até 

2x16 (dois por dezesseis), 2x8 (dois por oito), 1x8 (um por oito) + 2x4 (dois por 

quatro), Nº máximo de pistas PCI Express: 16 (dezesseis); 

(ii) Placa mãe: Suporte para 11º de Geração Intel Núcleo i9 processadores / 

Intel Core i7 processadores / Intel Core i5 processadores / Intel Core i3 

processadores / Intel Pentium processadores / Intel Celeron, Socket: LGA1200, 

O cache L3 varia com a CPU, Chipset Intel Z490 Express, 4x Soquetes DDR4 

DIMM que suportam até 128 (cento e vinte e oito) GB com capacidade DIMM 

única de 32 (trinta e dois) GB de memória do sistema, Arquitetura de memória 

de canal duplo, Suporte para DDR4 4400 (OC) / 4300 (OC) / 4266 (OC) / 4133 

(OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3800 (OC) / 3733 (OC) / 3666 (OC) / 3600 ( 

Módulos de memória OC) / 3466 (OC) / 3400 (OC) / 3333 (OC) / 3300 (OC) / 

3200 (OC) / 3000 (OC) / 2933/2800/2666/2400/2133 MHz, Suporte para módulos 

de memória ECC sem buffer DIMM 1Rx8 / 2Rx8 (operar no modo não ECC), 

Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 sem buffer ECC, 

Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP), 1x Slot PCI 

Express x16, executando x16 (PCIEX16), 1x Slot PCI Express x16, executando 

x4 (PCIEX4), 1x Slot PCI Express x1, todos Slots em conformidade com o padrão 

PCI Express 3.0 (três ponto zero), 1x Conector M.2 (soquete 3, chave M, tipo 

2242/2260/2280/22110 SATA e suporte a SSD PCIe x4 / x2) (M2A_SB), 6x 

Conectores SATA de 6 (seis) GB/s, Suporte para RAID 0, RAID 1, RAID 

5 e RAID 10, Pronto para memória Intel Optane, 1x Porta de teclado / mouse PS 

/ 2, 4x Portas USB 3.2 Gen 1, 1x DisplayPort, 1x Porta HDMI, 1x Porta USB 3.2 

Gen 2 Tipo A (vermelha), 1x Porta USB Type-C, com suporte a USB 3.2 (três 

ponto dois) Gen 2 (dois), 1x Porta RJ-45, 6x Tomadas de áudio, Chip Controlador 

de E / S iTE. Monitoramento: Detecção de tensão. Detecção de temperatura, 

Detecção de velocidade do ventilador, Aviso de superaquecimento, Aviso de 

falha do ventilador, Controle de velocidade do ventilador. Suporte para o APP 

Center, @BIOS, EasyTune, rápida inicialização. Smart Backup. Visualizador do 

Sistema de Informação. Suporte para Q-Flash Plus. Suporte para Q-Flash. 

Suporte para instalação do Xpress; 
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(iii) Memória: 32 (trinta e dois) GB, 2 (dois) pentes de 16 (dezesseis) GB 

cada, Ddr4 3200 (três mil e duzentos) mhz 1.2v, Frequência: 3200 (três mil e 

duzentos) Mhz, Tipo: DDR4, Latência: CL16, Aplicação: Computador Desktop; 

(iv) Fonte: 650 (seiscentos e cinquenta) W ATX PFC ativo bivolt, MTBF: 

100.000 (cem mil) horas, nível de certificação 80 (oitenta) Plus Bronze, Power: 

650 (seiscentos e cinquenta) W, Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, 

Tamanho do ventilador: 120 (cento e vinte) mm, Temperatura nominal de saída 

contínua: 40 (quarenta) °C, Dimensões: 150 (cento e cinquenta) mm x 140 (cento 

e quarenta) mm x 86 (oitenta e seis) mm, Tipo de cabo: Sleeved, Tipo de Plug: 

WW, Conector ATX: 1x, Conector EPS: 1x, Conector Floppy: 1x, Conector 4-Pin: 

4x, Conector PCIe: 2x, Conector SATA: 6x, Suporte para os padrões ATX12V 

2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92; 

(v) Graphics Processing Unit (GPU): Processadores: Modo OC: ~ 1865 (mil 

e oitocentos e sessenta e cinco) MHz (Boost clock) / 1737 (mil e setecentos e 

trinta e sete) MHz (Game clock), Modo de jogo: ~ 1845 (mil e oitocentos e 

quarenta e cinco) MHz (Boost clock) / 1733 (mil e setecentos e trinta e três) MHz 

(Game clock), PCI Express 4.0 (quatro ponto zero), Dimensões: 24.2 (vinte e 

quatro ponto dois) x 13 (treze) x 4.9 (quatro ponto nove) cm, Slot: 2.5 (dois ponto 

cinco) slot. Tipo: GDDR6, Capacidade: 8 (oito) GB, Velocidade: 14 (quatorze) 

Gbps, Interface: 128 (cento e vinte e oito) bits. Máxima Digital: 7680 (sete mil e 

seiscentos e oitenta) x 4320 (quatro mil e trezentos e vinte) pixels. Multi-View: 

4x. 1x HDMI 2.0b (Nativo). 3x Display Port 1.4 (Nativo). Suporte HDCP 2.3, PSU 

recomendado: 450 (quatrocentos e cinquenta) W. Conectores de Força: 1 (um) 

x de 8 (oito) pinos; 

(vi) Memória para Sistema OS: Capacidade: 250 (duzentos e cinquenta) GB 

ou maior, Tamanho Físico: M.2 2280, SATA deve ser instalada a versão 

atualizada do sistema Windows 10; 

(vii) Storage Interno: Capacidade: 6 (seis) TB ou maior (bruto), Tamanho 

Físico:  SATA deve ser instalada a versão atualizada do sistema Windows 10; 

(viii) Gabinete: Compatível com as placas citadas acima, deve acompanhar as 

ventoinhas de exaustão e refrigeração; e 

(ix) Periféricos: 02 (dois) monitores de 23” (vinte e três polegadas) com 

tecnologia LED IPS Full HD e kit mouse e teclado. 

3.2 As entregas dos equipamentos deverão ocorrer nos seguintes 

locais/endereços e quantidades: 

a) Centro de Produção Audiovisual (Estúdio), localizado no Setor de 

Habitações Individuais Norte (SHIN) QL 03, Conjunto 8, Lote 01, Lago Norte, 

Brasília/DF, CEP 71505-285 - 01 (uma) unidade; 

b) Núcleo Pedagógico localizado na Rua Professor Antônio Aleixo, 756, 3º 

Andar, Salas 301 a 310, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30180-150 - 02 

(duas) unidades; e 
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c) RDS Instoremidia Ltda., localizada na Calçada Procion, 31, Sala 09, 

Centro de Apoio II, Alphaville,  Santana de Parnaíba/SP, CEP 06.541-060 – 01 

(uma) unidade. 

3.2.1 Os custos de transporte ficarão a cargo do fornecedor e o prazo de 

entrega será de até 20 (vinte) dias da divulgação do resultado do Processo 

Seletivo objeto do presente Termo, ficando aberta a possibilidade de 

prorrogação desse prazo mediante justificativa do fornecedor, que deverá ser 

encaminhada junto à Proposta, sendo essa avaliada pela Comissão de Seleção. 

4 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4.1 No âmbito do presente Processo Seletivo, poderão apresentar proposta 

para fins de avaliação interessados pessoa jurídica cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto deste Termo de Referência e que estejam com 

regularidade fiscal/tributária e previdenciária. 

4.2 Ao apresentar proposta para fins de avaliação, a pessoa jurídica deverá 

ainda apresentar, junto com a respectiva Proposta de Preços (descrita no item 

5 e subitens deste Termo), documentos de habilitação comprovando a 

capacidade jurídica e a regularidade fiscal/tributária e previdenciária, por meio 

dos seguintes documentos: 

a) Certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão 

CNPJ); 

b) Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02.10.2014, 

com alterações e retificações posteriores; 

c) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital e Municipal 

do domicílio ou sede do proponente, quando couber; e 

d) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

4.2.1 O CONASEMS poderá solicitar a comprovação das exigências descritas 

nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 4.2 anterior em quaisquer das etapas, da 

contratação a cada pagamento previsto. 

4.3 Caso o participante detentor do menor preço seja microempresa ou 

empresa de pequeno porte a ela equiparada, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal/tributária e previdenciária, sob pena de inabilitação. 

5 PROPOSTA DE PREÇOS  

5.1 A Proposta de Preços, deverá conter minimamente os seguintes 

elementos: 
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a) Identificação da pessoa jurídica, endereço completo (rua, número, bairro, 

cidade, estado, CEP), números de telefone, e-mail, dados bancários (Banco, 

Agência, Número da Conta com dígito verificador), local e data; 

b) Assinatura por quem de direito, com a apresentação do documento 

comprobatório dessa condição, além dos respectivos documentos pessoais;  

c) Descrição clara do objeto, com o detalhamento dos produtos que 

serão fornecidos, VALOR UNITÁRIO proposto para cada equipamento 

constante do subitem 3.1 deste Termo, VALOR GLOBAL, e as formas de 

pagamento; 

d) Declaração de que nos valores propostos estão incluídas todas as 

despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, tais como: salários, 

seguros, impostos, taxas, custos operacionais e administrativos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, comerciais e quaisquer outras 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos equipamentos, que 

correrão às expensas da empresa contratada, excluindo o CONASEMS de 

solidariedade e ou de despesa adicional a qualquer título; e 

e) Prazo de validade, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias 

contados a partir da data limite fixada para a entrega da proposta e da respectiva 

documentação. 

5.1.1 Os valores deverão ser expressos em algarismos e por extenso, sendo 

que, em caso de divergência entre o valor grafado e o por extenso, prevalecerá 

o descrito por extenso. 

5.2 Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com as 

orientações contidas neste TRPJ, que se oponha a qualquer dispositivo legal 

vigente ou que contenha preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições 

diferentes das dispostas neste instrumento, que apresentarem irregularidades 

ou defeitos capazes de dificultar a análise/apuração ou que não atenderem aos 

requisitos mínimos discriminados no presente Termo de Referência. 

6 FORMA E PRAZO PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1 O presente Termo de Referência será publicado na íntegra, no dia 

14/10/2021 (quinta-feira), na Seção Transparência do Portal do CONASEMS,  

(https://www.conasems.org.br/administrativo/2021-termos-de-referencia/), podendo 

ser também encaminhado por e-mail a empresas do ramo. 

6.1.1 Eventual impugnação acerca do teor deste Termo de Referência poderá 

ser efetuada, por qualquer interessado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para o recebimento das propostas, sob pena de preclusão. 

6.2 Empresas interessadas no fornecimento poderão encaminhar suas 

ofertas por meio digital em formato PDF, para compras@conasems.org.br, no 

https://www.conasems.org.br/administrativo/2021-termos-de-referencia/
mailto:compras@conasems.org.br
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intervalo compreendido entre 10:50h (dez horas e cinquenta minutos) e 

11:00h (onze horas), horários de Brasília/DF, do dia 29/10/2021 (sexta-feira). 

6.2.1 Serão aceitas apenas as ofertas que estejam acompanhadas da 

documentação requerida (subitem 4.2) e da respectiva Proposta de Preços 

(item 5 e subitens). 

6.2.2 A Proposta de Preços deverá ser obrigatoriamente digitada em 

computador, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes 

essenciais, e assinada em todas as suas folhas. 

6.2.2.1 Para atendimento da exigência de assinatura descrita no subitem 6.2.2 

anterior, será aceito o uso de assinatura eletrônica realizada via Certificado 

Digital ICP-Brasil, devendo o interessado assinar todas as páginas do PDF, 

sendo de sua inteira responsabilidade a conferência da legibilidade da assinatura 

anteriormente ao envio.  

6.3 No caso de não recebimento de documentações e Propostas de Preços 

no prazo estipulado, ou o recebimento oriundo de apenas um ofertante, o 

CONASEMS publicará no dia 29/10/2021 (sexta-feira) a prorrogação desse 

prazo, facultando às empresas interessadas a apresentação de ofertas no 

intervalo compreendido entre 10:50h (dez horas e cinquenta minutos) e 

11:00h (onze horas), horários de Brasília/DF, do dia 03/11/2021 (quarta-feira). 

6.3.1 Caso a situação relatada no subitem 6.3 anterior persista, o CONASEMS 

adotará providências junto a pessoas jurídicas de reconhecimento no mercado 

no sentido da contratação direta daquela que melhor lhe convier, em 

consonância com as necessidades descritas neste Termo de Referência, 

mediante justificativa, inclusive quanto ao preço. 

6.4 No dia 29/10/2021 (sexta-feira) o CONASEMS confirmará o recebimento 

das ofertas enviadas pelas pessoas jurídicas proponentes. 

6.4.1 No caso da situação exposta no subitem 6.3 deste TRPJ, no dia 

03/11/2021 (quarta-feira), o CONASEMS procederá de acordo com o descrito 

no subitem 6.4 anterior. 

7 CRITÉRIO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 

7.1 Será adotado como critério de escolha da melhor proposta o MENOR 

VALOR GLOBAL ofertado para atendimento de todas as exigências de 

qualidade e quantidade previstas neste Termo de Referência. 

7.1.1 No caso de duas ou mais proponentes ofertarem valores iguais, o 

CONASEMS escolherá aquela que apresente menor prazo de entrega e 

melhores condições de pagamento, nessa ordem. 

7.2 O resultado do Processo Seletivo será informado pelo CONASEMS 

diretamente aos interessados proponentes, e publicado na mesma seção na 

internet informada no subitem 6.1 deste Termo de Referência, em até 3 (três) 
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dias úteis das datas referidas nos subitens 6.4 e 6.4.1 deste TRPJ, conforme o 

caso, observando-se o previsto no subitem 7.2.1.1 adiante. 

7.2.1 Do resultado do Processo Seletivo caberá recurso fundamentado, com 

efeito suspensivo até seu julgamento, dirigido à Comissão de Seleção e 

apresentado pelo interessado que se julgar prejudicado, por escrito e no prazo 

de 2 (dois) dias úteis a partir da publicação da Ata expedida pela referida 

Comissão. 

7.2.1.1 O recurso apresentado na forma do previsto no subitem 7.2.1 anterior 

será enviado aos demais proponentes, por e-mail e na mesma data da 

apresentação, para ciência e eventual manifestação no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, após o que, a autoridade competente do CONASEMS terá até 5 (cinco) 

dias úteis para realizar o respectivo julgamento, com base na manifestação 

prévia da Comissão de Seleção. 

8 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA 

8.1 Responsabilizar-se pela fiel disponibilização dos equipamentos 

constantes neste Termo de Referência e na Proposta apresentada com a 

qualidade requerida, sendo vedada a transferência a outrem, no todo ou em 

parte, do objeto deste documento. 

8.2 Disponibilizar os equipamentos nas especificações e nos prazos 

estabelecidos, e com a devida garantia de fábrica, sob condição de penalização 

pelo seu descumprimento. 

8.3 Relatar ao CONASEMS toda e qualquer irregularidade observada em 

virtude do fornecimento dos produtos. 

8.4 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONASEMS, 

se obrigando a atender prontamente as suas reclamações, considerando-se 

para tal 1 (um) dia útil. 

8.5 Sujeitar-se ao aceite dos equipamentos por parte do CONASEMS, através 

de um representante designado pelo Secretário Executivo da Entidade para 

atestar o recebimento dos produtos na forma especificada. 

8.6 Apresentar Nota Fiscal de acordo com o item 10 e subitens deste Termo 

de Referência. 

9 OBRIGAÇÕES DO CONASEMS 

9.1 Responsabilizar-se pela especificação e aprovação dos equipamentos 

fornecidos. 

9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela empresa fornecedora, desde que necessários ao processo de 

aquisição dos produtos a serem fornecidos, assim como disponibilizar eventuais 

documentos necessários. 

9.3 Promover, através de seu representante, o aceite dos produtos, podendo 

recusar quaisquer equipamentos fornecidos quando entender que os mesmos 
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não sejam os especificados, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

observação do CONASEMS eximirá a empresa fornecedora de suas 

responsabilidades. 

9.4 Receber os equipamentos objeto deste Termo de Referência, nos termos 

e condições previstos na Proposta de Preços apresentada pela empresa 

fornecedora e aceita pelo CONASEMS, procedendo à verificação do 

recebimento desses produtos mediante atesto das Notas Fiscais em até 5 (cinco) 

dias após a entrega das mesmas. 

9.5 Efetuar os pagamentos dos equipamentos adquiridos nas condições 

previstas no item 10 e subitens deste Termo de Referência. 

10 FORMA DE PAGAMENTO 

10.1 Quando comprovada a fiel e correta entrega dos equipamentos, o 

responsável pelo aceite designado pelo CONASEMS deverá atestar os 

documentos da despesa para fins de pagamento. 

10.2 Pelo fornecimento dos equipamentos, o CONASEMS ordenará os valores 

devidos à conta bancária corporativa da empresa fornecedora, mediante a 

apresentação de Nota Fiscal. 

10.3 O pagamento será efetuado conforme valores e condições propostos pelo 

fornecedor, e aceitos pelo CONASEMS, a serem repassados, mediante 

apresentação da respetiva Nota Fiscal, e em até 5 (cinco) dias úteis do atesto do 

recebimento dos equipamentos feito por representante designado pelo 

CONASEMS. 

11 ORIGEM DOS RECURSOS 

11.1 As despesas para execução dos serviços correrão à conta de recursos 

próprios do CONASEMS. 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

12.1 O presente Processo Seletivo será regido pelos termos e condições 

estabelecidos neste TRPJ, e, subsidiariamente, pelo Regulamento Interno de 

Compras e Contratações de Bens, Obras e Serviços do CONASEMS, disponível 

na Aba informativo, Seção Transparência do Portal da Entidade na internet 

(http://www.conasems.org.br/administrativo/regulamentos/). 

12.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo CONASEMS. 

12.3 Eventuais pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser 

encaminhados por meio do contato compras@conasems.org.br. 

Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. 

GERENTE ADMINISTRATIVA/GERENTE GERAL 
CONASEMS

http://www.conasems.org.br/administrativo/regulamentos/
mailto:compras@conasems.org.br
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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 027/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO 

PARA O CONASEMS 

ANEXO I – LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

1 -  ATX: do inglês Advanced Technology Extended é um padrão para 

gabinetes, fontes e placas-mãe, que marca o início da era atual. O ATX foi 

desenvolvido pela Intel e introduzido juntamente com os primeiros micros 

Pentium II. O formato ATX trouxe um conjunto de modificações importantes. A 

mais visível delas é o painel traseiro, que concentra os conectores do teclado, 

mouse, porta serial, portas USB e também os conectores do vídeo, som e rede 

onboard. Junto com o formato ATX, foi introduzido um novo padrão de fontes de 

alimentação, em que a fonte passou a fornecer também a tensão de 3.3V, 

utilizada por diversos componentes e não mais apenas os 12V e 5V das fontes 

AT. O formato do conector foi alterado e as fontes ATX incorporaram contatos 

adicionais, que permitem que a fonte seja ligada e desligada via software. 

2 -  Bits: é a menor unidade de medida de transmissão de dados usada na 

computação e informática, originário das palavras dígito binário (do inglês Binary 

Digit) 

3 -  CSMA/CD: do inglês “Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Detection”, é um protocolo de telecomunicações que organiza a forma como os 

dispositivos de Rede compartilham o canal utilizando a tecnologia Ethernet 

4 -  DDoS: Ataque de Negação de Serviço (do inglês Distributed Denial of 

Service) 

5 -  DDR: Taxa Dupla de Transferência (do inglês Double-Data-Rate) 

6 -  DDR4: é uma abreviação de double data rate fourth-generation 

synchronous dynamic random-access memory; é um tipo de memória de acesso 

aleatório dinâmica síncrona (SDRAM) com uma interface de alta largura de 

banda "double data rate" 

7 -  EPS: Poliestireno Expandido, do inglês Electric Power Steering, é utilizado 

em isolamento térmico 

8 -  Ethernet: é um protocolo de conexão para Redes locais (LAN) com base 

no envio de pacotes 

9 -  GB: Gigabytes 

10 -  GBIC: Conversor de Interface Gigabit (do inglês Gigabit Interface 

Converter) 

11 -  GDDR: o nome completo GDDR SDRAM significa memória de acesso 

aleatório de gráficos síncronos do tipo taxa de dados dupla seis. A memória 

dinâmica síncrona de acesso aleatório (SDRAM) é a base da memória usada em 

desktops (DDR4), laptops (LPDDR4) e unidades de processamento gráfico 
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(GDDR); onde o GDDR difere principalmente do DDR é no tamanho do 

barramento de memória 

12 -  HDCP: proteção do conteúdo digital em banda larga, do inglês High-

bandwidth Digital Content Protection; proteção desenvolvida para evitar a cópia 

ilegal de recursos digitais de alta definição 

13 -  HDMI: refere-se à sigla para High-Definition Multimedia Interface (Interface 

Multimídia de Alta Definição), que é uma interface condutiva digital de áudio e 

vídeo que permite transmitir dados não comprimidos, mostrando-se, assim, uma 

melhor alternativa aos padrões analógicos, como o VGA, rádio frequência e 

muitos outros 

14 -  HTTP: é um protocolo de comunicação que decide como dois 

computadores ou programas transmitirão dados na Internet; esse protocolo de 

transferência possibilita que as pessoas que inserem a URL (uniform resource 

locator – localizador padrão de recursos) do seu site na Web possam ver os 

conteúdos e dados que nele existem; a sigla vem do inglês Hypertext Transfer 

Protocol - protocolo de transferência de hipertexto 

15 -  HTTPS: a letra S junto ao HTTP, formando HTTPS, indica que o site em 

questão está protegido pelo Certificado Digital SSL (Secure Sockets Layer - 

camada de soquete seguro), sendo uma implementação do HTTP sobre uma 

camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS (protocolos de 

segurança que protegem as telecomunicações via internet para serviços de 

transferência de dados), significando que durante a troca de informações entre 

o servidor do site e o computador do usuário os dados estão protegidos contra a 

interceptação de terceiro, sendo verificada a autenticidade do servidor e do 

cliente por meio de certificados digitais; a sigla vem do inglês Hypertext Transfer 

Protocol Secure- protocolo seguro de transferência de hipertexto 

16 -  Hz: Hertz, é a unidade usada para medir a frequência de ondas e vibrações 

17 -  Ieee: Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (do inglês Institute 

of Electrical and Electronic Engineers) 

18 -  IP: Protocolo de Rede (do inglês Internet Protocol) 

19 -  IPv6: versão mais recente do IP 

20 -  L x A x P: largura por altura por profundidade 

21 -  LED: Diodo Emissor de Luz (do inglês Light Emitting Diode) 

22 -  IETF: força-tarefa de engenharia da internet (do inglês Internet Engineering 

Task Force) 

23 -  Kg: quilograma 

24 -  Link Aggregation: é uma técnica em Redes de computadores usada para o 

acoplamento de dois ou mais canais ethernet em paralelo, para produzir um 

único canal de maior velocidade e ou aumentar a disponibilidade e redundância 

desse canal 

25 -  M: metro 
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26 -  MB: Megabyte 

27 -  Mbps: Megabits por segundo 

28 -  MHz: um milhão de Hertz 

29 -  MM: milímetro 

30 -  MMF: Cabo de Fibra Ótica Multimodo 

31 -  MTBF: é a métrica que se refere à média de tempo transcorrido entre uma 

irregularidade e o próximo lapso, do inglês Mean Time Between Failures, em 

português, tempo médio entre falhas 

32 -  Pixels: pontos que são a menor parte de uma imagem (oriunda da junção 

dos termos em inglês picture e element – elemento de imagem)  

33 -  Sdram: tipo de memória que permite que dois dados sejam transferidos no 

mesmo ciclo de clock (ou ciclos por instrução ou CPI) 

34 -  SFP: do inglês “Small Form Factor Pluggable”, é um transceptor compacto 

e hot-swappable (troca quente) projetado para suportar Ethernet de 

100/1000Mbps, Fibre Channel e SONET, entre outros padrões de comunicação 

35 -  SMF: Cabo de Fibra Ótica Monomodo 

36 -  SNMP: Protocolo Simples de Gerenciamento de Redes (do inglês Simple 

Network Management Protocol) 

37 -  Spanning Tree: é um protocolo para equipamentos de Rede que permite 

resolver problemas de loop (repetições) em redes comutadas, cuja topologia 

introduza anéis nas ligações, auxiliando na melhor performance da Rede 

38 -  SSH: também conhecido como Secure Socket Shell, é um protocolo de 

Rede que permite que os administradores de um servidor acessem um 

computador remoto; tudo isso de maneira segura, isso porque a conexão exige 

autenticação dos dois lados, servidor e computador, para ser criptografada 

39 -  STP: par traçado para ambos (do inglês Shielded Twisted Pair) 

40 -  TB: Terabyte 

41 -  TCP/IP: protocolo de controle de transmissão/protocolo da internet (do 

inglês “Transmission Control Protocol/Internet Protocol”) 

42 -  U: Unidade de Rack (do inglês Rack Unit) 

43 -  USB: Porta Universal (do inglês Universal Serial Bus) 

44 -  UTP: par trançado não blindado (do inglês Unshielded Twisted Pair) 

45 -  V: Volts 

46 -  Vac: Tensão alternada 

47 -  VLAN: Rede Local Virtual (do inglês Virtual Local Area Network) 

48 -  W: Watt 

49 -  °C: Grau Celsius 

 

 


