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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 12 / 2020

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir

equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados,
notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover
equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia
de COVID-19.

Demanda inicial apontada pelo Despacho STI 0702332, parte do
Proc SEI nº 0003440-02.2020.6.02.8000.

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

No caso de Registro de Preços, apresentar justificativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Notebooks atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos;
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com
desempenho adequado ao desenvolvimento de suas atividades;

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC.
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Os  itens  são objeto de remanejamento orçamentária para o exercício 2020  - Proc SEI
nº  0003440-02.2020.6.02.8000, evento 0705604.

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

3. Lista de requisitos:

Serão detalhados  no Termo de Referência.

Registro de Preço de 30 (trinta) notebooks; sendo 20 (vinte) para fornecimento
imediato.

Todavia, os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 240GB, 4Gb de memória,
conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos de garantia on-site; 

4. Benefícios esperados (demonstrativo de resultados a serem
alcançados):

Dotar o TRE/AL de notebooks com desempenho adequado e com
confiabilidade.

 
5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante demandante: Coordenador de Infraestrutura

Integrante técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

6. Fonte do recurso orçamentário:
Orçamento de Material Permanente de TI, exercício 2020

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de

TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável, assim como destacado no Item 2.
8. Expectativa de entrega:

30 (trinta) dias a partir de eventual ordem de fornecimento.
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;
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A qualidade dos serviços informatizados depende, em boa parte,
da qualidade dos equipamentos utilizados neste serviço.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de treinamento, já que os equipamentos
serão utilizados para atividades já executadas pelas equipes.
III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das
regulam o próprio procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

Não se aplica.
V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

O registro de preço deverá ser entregue preferencialmente até
setembro/2020.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Serão definidos no Termo de Referência.
VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

Não há demanda desta natureza.
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justificativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

Suprido nos itens anteriores deste documento.
§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ciente.
Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
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entidade; e
O registro de preços pretende a aquisição dos equipamentos

para renovação do parque e é essencial para garantir a continuidade da
qualidade dos serviços prestados por este Regional.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

A medição do desempenho dos equipamentos adquiridos poderá
ser aferida através da continuidade da prestação dos serviços atuais.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade técnica a exigência será
suficientemente atendida no Termo de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI,
devendo ser supridas pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação,
conforme o caso e não se aplicando no caso de software e licenciamentos,
dada sua natureza intelectual.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI.
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois os serviços em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas a manutenção de condição para desempenho das
atividades.

Maceió, 28 de julho de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/07/2020, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737576 e o código CRC 8E01AAD3.

0006837-69.2020.6.02.8000 0737576v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0737576) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir a formalização de registro de preços para aquisição
de notebooks.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/07/2020, às 14:55, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738013 e o código CRC 79077666.

0006837-69.2020.6.02.8000 0738013v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2020.
Considerando a proposta de registro de Preço para

aquisição de notebooks consoante Documento de
Oficialização de Demanda (0737576), determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências de sua alçada,
observando-se os comandos insertos na Resolução-CNJ nº
182/2013.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 29/07/2020, às 20:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738208 e o código CRC 2B8545E6.

0006837-69.2020.6.02.8000 0738208v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.
 
À Diretoria-Geral
 
Assunto: Indicação. Servidores. Formação. Comissão de

Planejamento de Contratação STIC.
 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a instrução inicial, para fins de

cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso III, da Resolução
CNJ n.º 182/2013, destacando a elaboração do Documento Oficial de
Demanda, consignado no evento SEI n.º 0737576, submeto à
consideração superior de Vossa Senhoria, conforme consignado no
documento citado, a indicação, para composição da Equipe de
Planejamento da Contratação pretendida, como
membro representante administrativo, o servidor Abionésimo
Marinho da Rocha, lotado no Gabinete da Secretaria de
Administração.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2020, às 08:29, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738284 e o código CRC 8FF8F055.

0006837-69.2020.6.02.8000 0738284v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 30 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0737576) e de Administração
(0738284), e o Documento Oficial de Demanda (0737576), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação para composição da Comissão de
Planejamento objetievando o registro de preços para aquisição de
notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, defeituosos
e/ou obsoletos utilizados, notadamente, pelo Pleno e Assessoria do
Pleno, bem assim para prover equipamentos para potencial demanda
decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19, como
membro representante da unidade demandante, o Coordenador de
Infraestrutura, como representante administrativo, o
servidor Abionésimo Marinho da Rocha, lotado no Gabinete da
Secretaria de Administração e como representante técnico, o Chefe
da Seção de Gerência de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 30/07/2020, às 19:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738662 e o código CRC 04BE9B75.

0006837-69.2020.6.02.8000 0738662v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
Ciente. Acato a sugestão da Diretora-Geral em

exercício no evento 0738662, autorizando a indicação dos
servidores Daniel Macêdo de Carvalho Souto, Coordenador da
Seção de Gerência de infra-estrutura, e Abionésio Marinho da
Rocha, lotado no Gabinete da Secretaria
de  Administração, para atuarem como membros
representantes das unidades demandante e administrativa,
respectivamente, na Comissão de Planejamento para aquisição
de notebooks.

Retornem os autos à Diretoria-Geral para
confecção da Portaria, ciência dos interessados
e demais providências de estilo.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da
Presidência

 
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 03/08/2020, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738867 e o código CRC 3D09A7C8.

0006837-69.2020.6.02.8000 0738867v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de agosto de 2020.
Exmo. Sr. Vice-Presidente no exercício da Presidência,
 
Peço vênia para submeter à  aprovação de Vossa

Excelência, minuta de Portaria acerca da designação da Equipe de
Planejamento para aquisição de Notebooks, nos termos das
indicações constantes nos docs.0738013 e 0738284, tendo em vista
equívoco nos nomes apresentados no Despacho GPRES 0738867.

 
 Minuta

 
O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº
0006837-69.2020.6.02.8000 ;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos
para as contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação ao
planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelos
órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ,
nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
 
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento objetivando a aquisição
de notebooks, consoante descrição no Documento de Oficialização de
Demanda, composta pelo Coordenador de Infraestrutura,
como integrante demandante, pelo Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico e pelo servidor Abionésimo
Marinho da Rocha, lotado no Gabinete da Secretaria de
Administração, como representante administrativo.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/08/2020, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741052 e o código CRC 6ED617AB.

0006837-69.2020.6.02.8000 0741052v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2020.
Ciente. Acato a sugestão do Sr. Diretor-Geral,

aprovando a minuta de Portaria acerca da designação
da Equipe de Planejamento para aquisição
de Notebooks, inserta no evento 0741052.

Retornem os autos à Diretoria Geral, para as
providências de estilo.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício
da Presidência

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 11/08/2020, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743164 e o código CRC FA03DA33.

0006837-69.2020.6.02.8000 0743164v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 257/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0006837-
69.2020.6.02.8000 ;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as
contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos
firmados pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento objetivando a aquisição de notebooks,
consoante descrição no Documento de Oficialização de Demanda, composta pelo
Coordenador de Infraestrutura, como integrante demandante, pelo Chefe da Seção de
Gerência de Infraestrutura, como integrante técnico e pelo servidor Abionésimo
Marinho da Rocha, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração, como
representante administrativo.

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da Presidência

Maceió, 12 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 12/08/2020, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744235 e o código CRC 5C756681.

0006837-69.2020.6.02.8000 0744235v3

Publicador_DJE nº 20200149
Disponibilização: 12/08/2020
Publicação: 13/08/2020
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 257/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 149, de 13/08/2020, às fls. 04/05.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 13/08/2020, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744923 e o código CRC E21BD28D.

0006837-69.2020.6.02.8000 0744923v2
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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 257/2020 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0744923, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração e à STI para ciência aos interessados e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/08/2020, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744928 e o código CRC B989EAE3.

0006837-69.2020.6.02.8000 0744928v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2020.
Aos membros da Equipe de Planejamento - Portaria

257/2020 - 0744235
 
Srs. Membros,
 
Sugiro, dado que o objeto é Registro de Preço para

aquisição de notebooks  para substituir equipamentos fora de
garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente,
pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover
equipamentos para potencial demanda decorrente do
teletrabalho - pandemia de COVID-19, levantar junto às
secretaria e demais unidades da estrutura qual a necessidade
objetiva e númerica de equipamentos do tipo notebook para
fins de registro.

 
À Consideração e deliberação.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 18/08/2020, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746964 e o código CRC FCE8E4DB.

0006837-69.2020.6.02.8000 0746964v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
À Direção-Geral e Secretaria
 
Sr. Diretor e Secretários,
 
Considerando que o presente procedimento cuida

de Registro de Preço para aquisição de notebooks  para
substituir equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou
obsoletos utilizados, notadamente, pelo Pleno e Assessoria do
Pleno, bem assim para prover equipamentos para potencial
demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19;

Cumpre-me solicitar, no tocante à demanda,
eventualmente, reprimida de equipamentos desta ordem,
informação objetiva e quantificada destes; bem assim
destinação vislumbrada.

Tais informações, dado o tempo necessário para a
tramitação do feito, ainda neste exercício, será aguardada até
o fim de expediente ordinário de amanhã, 21/08/2020.

 
Cordialmente.

 
Integrante Demandante - Portaria 257/2020 (0744235)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 20/08/2020, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748249 e o código CRC F9D5A7EB.

Despacho COINF 0748249         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 19
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Senhores Coordenadores de Soluções Corporativas

e de Sistemas Eleitorais,
 
Solicito que seja observado o despacho do

Coordenador de Infraestrutura, informando a quantidade de
equipamentos que eventualmente seja necessária para a
Unidade.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 20/08/2020, às 13:59, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748277 e o código CRC FFFA7FF8.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748277v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Senhor Coordenador de Infraestrutura,
 
Sem prejuízo das informações que ainda serão

prestadas pelas Coordenadorias de Soluções Corporativas e
de Sistemas Eleitorais, informo que necessito da substituição
de um notebook da marca Positivo, tendo em vista que o
equipamento apresenta defeitos em seu funcionamento e
é necessário para a condução
de atividades remotas e presenciais.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 20/08/2020, às 14:07, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748281 e o código CRC B94EBE5A.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748281v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Sr. Coordenador de Infraestrutura,
 
Em atendimento ao Despacho (0748249), informo

que esta Secretaria necessita de 02 (dois) novos notebooks,
tendo em vista que os atuais estão absoletos, sendo um para
esta subescritora e outro para Coordenadoria de 
Acompanhamento e Registros Plenários.

Por oportuno, ressalto que a troca tem por
finalidade a melhoria e efetividade dos trabalhos relativos ao
acompanhamento e registros dos julgamentos, em tempo real,
no Sistema PJe durante as Sessões do Pleno desta ínclita
Corte.

 
Atenciosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 21/08/2020, às 08:43, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748342 e o código CRC 9E0A3F2C.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748342v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Esta COINF tem a necessidade de 08 (oito)

notebooks, destinados à atualização de equipamentos sem
garantia e defasados, ora em uso pelas equipes de suporte
desta unidade.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 20/08/2020, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748350 e o código CRC AF942C2C.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748350v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Senhores Coordenadores da CODES, COPES e Senhor

Assessor da AAMO,
Encaminho os presentes para manifestação acerca do

despacho COINF 0748249, obervando-se o prazo ali estabelecido.
Seguem, também, os autos à SRACF, para igual

manifestação, visto que a unidade possui notebooks em seu
patrimônio.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 20/08/2020, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748371 e o código CRC 857E8554.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748371v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.

 Estando ciente encaminho à  SRACF para manifestação sobre o Despacho
GSGP 0748371.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 20/08/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748458 e o código CRC E55DBA05.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748458v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Senhor Coordenador de Infraestrutura,
 
Concordo com a quantidade apresentada por Vossa

Senhoria, de modo que pode considerar sua manifestação ao
fazer a soma dos equipamentos demandados pela STI.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 20/08/2020, às 16:09, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748459 e o código CRC 59C5A6BA.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748459v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Em atenção ao que solicitado, informo que os

servidores lotados nesta Unidade não possuem e não carecem
de notebooks fornecidos pelo Tribunal para a realização
remota de suas atividades.

Ao Gabinete da SGP.

Documento assinado eletronicamente por KLEBER VIEIRA DE OLIVEIRA,
Coordenador, em 20/08/2020, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748612 e o código CRC B1D4030F.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748612v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Considerando a solicitação encaminhada pelo

Senhor Coordenador de Infraestrutura e Integrante
Demandante da Equipe de Planejamento constante dos
presentes autos, que objetiva à aquisição de notebooks para o
TRE/AL, informo que esta Diretoria-Geral possui a
necessidade de 04 (quatro) noteboks, que serão utilizados
nas atividades deste subscritor, Assessoria de Gestão
Estratégica, Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral.

Os notebooks que ora se encontram em uso na
Diretoria-Geral deverão permanecer à disponibilidade de
eventual necessidade no Gabinete desta Unidade Diretiva.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/08/2020, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748666 e o código CRC 3E8E0051.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748666v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Em atenção ao Despacho COINF 0748249, remeto

os autos aos Senhores Coordenadores Orçamentário e
Financeiro e de Serviços Gerais e à Senhora Coordenadora de
Material e Patrimônio, para ciência e levantamento de
necessidades.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2020, às 20:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748670 e o código CRC EBEB8976.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748670v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
 
 
Diante do Despacho GSAD 0748670, encaminho os

presentes autos à SEPAT, para que informe, ainda hoje, a
necessidade de aquisição de notebooks.

 
Ressalto que, especificamente, para a titular da

COMAP, não será necessária a aquisição do referido item.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/08/2020, às 07:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748767 e o código CRC 46D81510.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748767v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
Prezada Coordenadora
 
Enquanto necessidade, esta demanda decorre da

presidência dessa Casa (0688099) e o Documento de
Oficialização de Demanda mostra claramente a justificativa:
"(...) para substituir equipamentos fora de garantia,
defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente, pelo Pleno
e Assessoria do Pleno, bem assim para prover equipamentos
para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia
de COVID-19."

Então, nesse aspecto não havemos de fazer
nenhum óbice à contratação.

 
Nos preocupamos entretanto com o destino

e possível desfazimento dos bens ora substituídos. Um dos
motivos é que aparelhos desse tipo não podem/devem ficar
ociosos devido a perda de qualidade de bateria ou
equipamentos internos, por exemplo.

Sugiro que doravante todo planejamento de
aquisições de bens preveja/programe a destinação dos itens
que serão substituídos (quando essa for a justificativa) e
nesse aspecto esperamos inclusive melhorar nossos próprios
Termos de Referência. 

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/08/2020, às 09:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748817 e o código CRC 349ABFE5.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748817v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
Sr. Secretário de Tecnologia da Informação,
 
Esta CSCOR necessita de 05 (cinco) notebooks,

destinados à uso pelas equipes de desenvolvimento e suporte. 
Como requisitos mínimos para atender às

necessidades desta unidade, sugiro equipamento com tela de
15" Full HD, processador Core i7, memória de 16GB e
armazenamento SSD de 256GB.

 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 21/08/2020, às 08:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748818 e o código CRC FF74E5B6.

0006837-69.2020.6.02.8000 0748818v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
 
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0748670,

informamos que não há necessidade de notebooks para uso
dos servidores lotados na COMAP.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/08/2020, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749000 e o código CRC A367749A.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749000v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
Senhor Coordenador de Infraestrutura,
 
Segue manifestação do Coordenador de Soluções

Corporativas para complementar a quantidade de
equipamentos que a STI necessita.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 21/08/2020, às 11:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749015 e o código CRC 7EADD72B.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749015v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
Ao membro da Equipe de Planejamento - Portaria

257/2020 - 0744235
(Em paralelo À SEPAT e COMAP para ciência)
 
 
Sr.  Abionésimo Marinho da Rocha - Integrante

Administrativo,
 
Considerando que a questão levantada pelo

Despacho SEPAT 0748817 é de cunho eminentemente
administrativo para que possa Vossa Senhoria avalir e propor,
quero crer que em consório com a SEPAT e COMAP.

Com a urgência que o caso requer.
 

Atenciosamente.
 

Integrante Demandante - Portaria 257/2020

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/08/2020, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749059 e o código CRC 702263D4.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749059v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
Ao GSAD, em atenção ao senhor Abionésimo

Marinho da Rocha.
À COMAP, para ciência.
 
Para que haja celeridade nesse procedimento,

sugiro que questões administrativas sejam tratadas em
momento oportuno.

Informo que, restringindo-me apenas à necessidade
desta Unidade, não necessitamos de nenhum notebook para
uso de seus servidores no momento.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/08/2020, às 12:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749100 e o código CRC 2BE62113.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749100v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
À COINF.
 
Senhor Coordenador,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho COINF (0749059), para informar que após consulta
realizada junto a SEPAT e a COMAP, e, considerando-se a
informação constante no Despacho SEPAT (doc. 0749100),
deveremos dar prosseguimento a aquisição pretendida nestes
autos, levando-se em conta não haver a necessidade de
aquisição de notebooks para a Coordenadoria de Material e
Patrimônio e sua respectiva Seção de Patrimônio.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 21/08/2020, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749142 e o código CRC 99558F68.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749142v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
Senhora Secretária,
 
Em manifestação ao despacho GSGP (0748371), e considerando
as demandas relacionadas aos eventos de capacitação, os quais
muitas vezes ocorrem concomitantemente, informamos que
esta Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional –
SRACF possui interesse na disponibilização de 01 (um)
notebook para substituição de equipamento fora de
garantia/obsoleto, que se encontra sob responsabilidade da CODES.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 21/08/2020, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 21/08/2020, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749178 e o código CRC 4976BB72.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749178v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
Senhor Secretário da STI,
Em atenção ao Despacho COINF 0748249, retorno os

autos a Vossa Senhoria informando que esta Secretaria de Gestão de
Pessoas, solicita o acrescimo de 02 (dois) Notebooks no Registro de
Preços em trâmite, sendo um para esta subscritora e outro para
substituição de equipamento fora de garantia/obsoleto, sob
responsabilidade da SRACF/CODES, conforme evento 0749180.

Cordialmente.

 

.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 21/08/2020, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749180 e o código CRC 6EBDE0E9.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749180v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.

Sr. Coordenador de Infraestrutura,

 

Em atendimento ao Despacho (0748249), informo que esta Assessoria necessita de
02 (dois) novos notebooks, sendo um para este subescritor e outro para uso dos
componentes da AAMO.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ARAÚJO PINTO, Assessora-Chefe, em
21/08/2020, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749255 e o código CRC 1E9825C1.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749255v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
Senhor Secretário da STI,
Caso ainda seja possível, em razão do término do prazo

estipulado para resposta ao Despacho COINF 0748249, esta
Secretaria de Gestão de Pessoas solicita o acrescimo de 02 (dois)
notebookes, além dos já solicitados no despacho GSGP 0749180,
conforme despacho AAMO 0749255. 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 24/08/2020, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749688 e o código CRC 9387E713.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749688v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
À GSAD (c/c p/COINF).
Sr. Secretário,
Em atendimento ao despacho GSAD (0748670),

informo pela necessidade de aquisição de 04 notebooks que
ficarão à disposição de cada Seção e desta Coordenadoria
para utilização principalmente em serviços de teletrabalho.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/08/2020, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749737 e o código CRC 00213A0A.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749737v1
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Estudos Preliminares

1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
 
1.1. Contextualização
 

Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir equipamentos fora de
garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente, pelo Pleno e Assessoria do
Pleno, bem assim para prover equipamentos para potencial demanda decorrente do
teletrabalho - pandemia de COVID-19.

Demanda inicial apontada pelo Despacho STI 0702332, parte do Proc SEI nº 0003440-
02.2020.6.02.8000.

2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Estas serão fixadas em Termo de Referência a serem
incorporados ao presente procedimento.

Todavia, os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de
240GB, 4Gb de memória, conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos de
garantia on-site.

Para as equipes de desenvolvimento devem ter no mínimo: 01
SSD de 240GB, 16Gb de memória, conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três)
anos de garantia on-site.

Para as equipes de suporte devem ter no mínimo: 01 SSD de
240GB, 16Gb de memória, conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos
de garantia on-site e acessórios para trabalho remoto.
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):

O mercado apresenta vasta gama de equipamentos que podem
atender ao conjunto de necessidades e especificações apresentadas.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Pregão Eletrônico n. 063/2019  - JF da 1ª Região
PREGÃO ELETRÔNICO BEC N°: 2/2020 - FEARP

5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
O mercado apresenta vasta gama de equipamentos que podem

atender ao conjunto de necessidades e especificações apresentadas.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):
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Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

Demandas quantificadas
 

Unidade Demanda (Qtd.) Eventos

PRESIDÊNCIA 20 0702332
DG 04 0748666

SAD 04 0749737

SGP 05
0749178
0749180
0749255

SJ 02 0748342

STI 14
0748281
0748350
0748818

TOTAL  
49

 
Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de

levantamento por parte da Seção de Compras, em momento oportuno.
Todavia, ao considerar o preço levantados no Despacho

STI 0702332  referenciado nos autos - DOD temos valor médio de R$
8.000,00/Unid, na forma do Despacho .

Total do Registro = 49 micros * R$ 8.000,00 = R$ 392.000,00
Para o exercício 2020 = 20 * R$ 8.000,00 = R$ 160.000,00.

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamento

específico e destinado à reposição gradual do parque, bem assim para prover
equipamentos demandas declinaadas pelas unidades em relação ao
teletrabalho.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir
equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados,
notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover
equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia
de COVID-19.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.

Este agora faz parte de planejamento da Secretaria de
Administração de obtenção de crédito adicional para o presente exercício na
forma do Despacho STI, doc. 0278363.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da
capacidade produtiva atualizada.
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):

Renovação do parque de computadores/estações.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Por se tratar de renovação de parque não há necessidades desta
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natureza.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Este item será objeto de estudo percuciente por parte da Seção
de Compras.

Neste momento, os dados disponíveis podem ser vistos no
Item 11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III).
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou
materiais adicionais para sustentação da solução adquirida, após sua
implantação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se aplica para aquisição em questão.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento de equipamentos, não
consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

 
Como se trata de RP é natural se pensar em parcelamento.

Todavia, cada demanda, ou seja, cada ordem de fornecimento derivada do RP
deverá ser realizada de maneira integral.

O parcelamento do fornecimento, a obedecer eventuais
limitações orçamentárias, poderá ser exercido da seguinte forma:

Fornecimento 01: 20 notebooks no exercício 2020;
Fornecimento 02: até 29 notebooks restantes no exercício 2021.

20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):

Como se trata de aquisição de item único a adjudicação deverá
ser por item.

20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
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necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):

A classificação e fonte dos recursos financeiros será indicada
pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 

Deverá ser produzida atualização para o Plano de Contratações
STIC/2020 - considerando o crédito adicional obtido por meio do Proc SEI nº
0003440-02.2020.6.02.8000, vislumbra-se como indicação 4490.52.35 -
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):

Na forma da Portaria TRE/AL 257/2020, doc. 0744235:

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestruruta/STI

Telefone: (82) 2122-7740

E-mail: coinf@tre-al.jus.br

 

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura/COINF

Telefone: (82) 2122-7753

E-mail: segi@tre-al.jus.br

 

Integrante Administrativo: Abionésimo Marinho da Rocha

abionesimorocha@tre-al.jus.br

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):

Gestor do Contrato: a cargo da SEGEC/COSEG/SAD;
Fiscal Técnico: a cargo da SAU/COINF/STI.

21. Análise de Riscos:

A análise em questão é mínima, portanto, não exaustiva e focada em aspectos
diretamente ligados ao procedimento nas suas etapas de aquisição e fornecimento.

 

Risco: 1
Não Aprovação dos
documentos do Planejamento
da Contratação

Dano(s) Atraso no processo de
contratação
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Impacto(s)
Ausência de solução de
continuidade para casos de
eventos de vulto

Ações Responsável Prazo
Adotar procedimentos para que a área administrativa
acompanhe a elaboração dos documentos, evitando
envios e devoluções do processo

Equipe de
planejamento
da
contratação

Durante todo o
processo de
contrataçãoReuniões com superiores para sensibilização e

aprovação dos documentos.

 

Risco: 2
Insuficiência de recursos
orçamentários/financeiros para
aquisição

Dano(s) Impossibilidade da contratação

Impacto(s)
Ausência de solução de
continuidade para casos de
eventos de vulto

Ações Responsável Prazo
Encontrar a maneira mais vantajosa
economicamente para realizar a contratação

Equipe de
planejamento
da contratação

Durante todo o
processo de
contratação

Utilização de recursos destinados a outras
aquisições para contemplar esta necessidade STI

Substituição dos equipamentos por outros
equipamentos existentes, paralisando o andamento
de outros projetos e demandas,
tais como implementação de ambiente de banco de
homologação e desenvolvimento.

STI

Remanejar verbas de outros projetos previstos no
plano de contratações mas que não serão
executados por razões diversas

SAD

 

Risco: 3 Atraso na Aquisição

Dano(s) Aumento do risco em
caso de inoperância

Impacto(s) Inoperância parcial ou
total de serviços de TIC

Ações Responsável Prazo
Solicitação de aceleração de trâmites internos STI

Durante
todo o
processo de
contratação

Substituição dos equipamentos por outros equipamentos
existentes, paralisando o andamento de outros projetos e
demandas,
tais como implementação de ambiente de banco de
homologação e desenvolvimento.

STI
 

 

Risco: 4 Falha na prestação de
serviços
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Dano(s) Aumento do risco em
caso de inoperância

Impacto(s)
Inoperância parcial ou
total de serviços de
TIC

Ações Responsável Prazo
Aplicar sanções administrativas Gestão

contratual Durante
a
execução
do
contrato

Substituição dos equipamentos por outros equipamentos
existentes, caso possível, paralisando o andamento de outros
projetos e demandas,
tais como implementação de ambiente de banco de
homologação e desenvolvimento.

STI

 

A seguir se encontra a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados:

 

Probabilidade
/ Impacto

Sem
Impacto Baixo Médio Alto

Baixa   Risco 1  

Média   Riscos 2 e 3 Risco 4

Alta     

 

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Fornecedor 01:
Nome: G3 Solutions
Sítio: http://www.g3solutions.com.br/
Telefone: 81 3471-8600 / 81 8173-7134
E-mail: alexandre.barros@g3solutions.com.br
Contato: Alexandre Barros

Fornecedor 02:
Nome: SUPORTE INFORMÁTICA
Sítio: http://www.suporteinformatica.com
Telefone: 81 3202-9100 / 81 3244-9697 / 81 8178-6653
E-mail: andre.brasileiro@suporteinformatica.com
Contato: André Brasileiro

Fornecedor 03:
Nome: TELTEC NETWORKS
Sítio: http://atasteltec.com.br
Telefone: 81 2122-3023
E-mail: teltec@teltecnetworks.com.br

Fornecedor 04:
Nome: PISONTEC
Sítio: http://www.pisontec.com
E-mail: michel@pisontec.com
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Contato: Michel Harbeli

Fornecedor 05:
Nome: INFINIIT
Sítio: http://www.infiniit.com.br
E-mail: guilherme@infiniit.com.br
Contato: Guilherme

Fornecedor 06:
Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Contato: Bernadete Sabino
Email: bsabino@swt.com.br
Telefone: 32213731

Fornecedor 07:
Nome: Plugnet
Sítio: http://www.plugnetshop.com.br/
Telefone: (81) 34267006
Contato: Horidan Dantas
Email: horidan@plugnetshop.com.br

Fornecedor 08:
Nome: PCT Informática
Sítio: http://www.pctinformatica.com.br/
Telefone: (82) 3241-5300
Contato: Zacarias
Email: pct@pctinformatica.com.br

Fornecedor 09:
Nome: Usetech
Sítio: http://www.usetech.net
Telefone: (82) 3327-9436
Contato: Maxwell
Email: maxwell@usetech.net

Empresas participantes do Pregão Eletrônico TRE/AL 29/2018, conforme Ata 0406916

Obs.: a aguardar retorno oportuno, por parte da SEIC, para registro de novos
potenciais fornecedores para uso em referência futura noutros procedimentos.

Maceió, 24 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 24/08/2020, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 24/08/2020, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 25/08/2020, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749818 e o código CRC 76C9AED6.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749818v23
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
À SEGI e GSAD - Portaria 257/2020 - 0744235
 
Sr. Chefe e Servidor Abionésimo Marinho da

Rocha,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto aos Estudos Preliminares 0749818,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 257/2020

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 24/08/2020, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749886 e o código CRC DD1FAC44.

0006837-69.2020.6.02.8000 0749886v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.
À SEGI - Portaria 257/2020 - 0744235
 
Sr. Chefe,
 
Vez que aprovado e subscrito os Estudos

Preliminares 0749818, encaminho o presente para que possa
Vossa Senhoria inicar a confeção do Termo de Referência,
notadamente quanto aos aspectores técnicos do mesmo.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 257/2020

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/08/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750571 e o código CRC 50952B2E.

0006837-69.2020.6.02.8000 0750571v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 23 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou
obsoletos utilizados, notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover equipamentos para
potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19.

02. Quantidade

Registro de Preço de 49 (quarenta e nove) notebooks, divididos em 03 (três) tipos, com previsão de  20 (vinte)
notebooks do Tipo 01 para o exercício 2020.

Descrição Qtd
Notebook Tipo 01 35

Notebook Tipo 02 10

Notebook Tipo 03 04

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:
Tipo 01: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 8Gb de memória,

conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos de garantia on-site.
Tipo 02: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 16Gb de memória,

conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos de garantia on-site
Tipo 03:os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 512GB, 32Gb de memória,

conectividade, SO Windows 10 Pro e 05 (cinco) anos de garantia on-site

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da SEIC, em
momento oportuno.

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 11 do presente Estudo
Preliminar foi apontado um valor médio de R$ 8.000,00/Unid.

Outrossim, valor foi ajustado e harmonizado com o item 10.2 da Minuta do Edital,  na
forma do Parecer AJ-DG 1628.

Total do Registro = 49 equipamentos * R$ 8.000,00 = R$ 392.000,00
Para o exercício 2020 = 20 * R$ 8.000,00 = R$ 160.000,00.

05. Justificativa

Notebooks atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos;
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com desempenho adequado ao
desenvolvimento de suas atividades;
Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho.
Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/CIE/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 
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14. Estratégia de Recebimento Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir
equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados,
notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover
equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia
de COVID-19.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir
equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados,
notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover
equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia
de COVID-19.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

Prover equipamentos para potencial demanda de pontos de transmissão remotos nas
Eleições de 2018.

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
notebooks demandados e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do
teletrabalho.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva
atualizada.
Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC.

Os equipamentos projetados para aquisição, ainda em 2020, foram objeto de crédio
adicional.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0006837-69.2020.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
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É pretendida a renovação do parque de notebooks.
Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do

teletrabalho.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
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(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma

ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;
2. Os equipamentos não deverão conter 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 diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold. 

2. COMPATIBILIDADE
1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-

us/hardware/lpl/);
2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou Suse.

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.
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12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
 
As especificações técnicas apresentadas são mínimas, sendo aceitos equipamentos
com características técnicas superiores, desde que compatíveis.
 

NOTEBOOK - TIPO 01

PROCESSADOR

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 25W;

 

PLACA MÃE

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
superiores como arquitetura serão aceitos;

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

BIOS

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits,
vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema
Operacional, e Software de Gerenciamento.

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

MEMÓRIA

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 8GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

ARMAZENAMENTO

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD),
NVME PCI-e/M.2 ou superior;

 

INTERFACE

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
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22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada.

VÍDEO

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

TELA

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

REDE

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;

 

ÁUDIO

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

TECLADO E MOUSE

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
combinação de  tecla de funções;

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

GABINETE

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

BATERIA E FONTE

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:
O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das

Termo de Referência - TIC 23 (0752123)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 59



seguintesfuncionalidades:
Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição doHD;
Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivosespecíficos;
Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão;
As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;
Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato
persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento
ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, através
da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.
A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento,
ferramenta integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura
conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados
através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve
estar em conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público;
Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores:
senha, pin, impressão digital, smartcard;
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento
permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a
recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB,
Bluetooth, DVD+/-RW,etc.
Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de
monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos:
Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;
Verificar a validade da garantia do seu hardware;
Receber notificações de atualizações importantes de drivers do
seuhardware;
Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;
Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria
earmazenamento;

 

SOFTWARE

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on-line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

ACESSÓRIOS

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução
mínima de 1000 DPIs;

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo
fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica,
a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações;
compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010,
art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela
Portaria – Inmetro 170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do
edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
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us/dashboard/hardware/search/cpl).

 

GARANTIA E SUPORTE

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-
site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação
deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento,
não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de
comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais,
folders, etc;

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.

 

OUTROS REQUISITOS

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não
possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
ofertados.

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de
que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a mesma a
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes
para firmar e declarar as exigências solicitadas.
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LÓGISTICA REVERSA

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela
Contratante.

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos
foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

 

NOTEBOOK - TIPO 02

PROCESSADOR

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 10.000
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2200 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 25W;

 

PLACA MÃE

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
superiores como arquitetura serão aceitos;

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

BIOS

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits,
vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema
Operacional, e Software de Gerenciamento.

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

MEMÓRIA

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 16GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

ARMAZENAMENTO
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1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD),
NVME PCI-e/M.2 ou superior;

 

INTERFACE

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada.

VÍDEO

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

TELA

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

REDE

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;

 

ÁUDIO

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

TECLADO E MOUSE

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
combinação de  tecla de funções;

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

GABINETE

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

BATERIA E FONTE
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1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:
O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintesfuncionalidades:
Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição doHD;
Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivosespecíficos;
Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão;
As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;
Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato
persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento
ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, através
da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.
A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento,
ferramenta integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura
conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados
através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve
estar em conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público;
 
Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores:
senha, pin, impressão digital, smartcard;
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento
permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a
recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB,
Bluetooth, DVD+/-RW,etc.
Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de
monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos:
Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;
Verificar a validade da garantia do seuhardware;
Receber notificações de atualizações importantes de drivers do
seuhardware;
Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;
Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria
earmazenamento;

 

SOFTWARE

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on-line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

ACESSÓRIOS

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução
mínima de 1000 DPIs;

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo
fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica,
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a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações;
compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010,
art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela
Portaria – Inmetro 170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do
edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl).

 

GARANTIA E SUPORTE

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-
site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação
deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento,
não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de
comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais,
folders, etc;

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.

 

OUTROS REQUISITOS

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não
possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
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ofertados.
13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de

que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a mesma a
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes
para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

LÓGISTICA REVERSA

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela
Contratante.

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos
foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

 

 

NOTEBOOK - TIPO 03

PROCESSADOR

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 12.000
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2300 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 25W;

 

PLACA MÃE

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
superiores como arquitetura serão aceitos;

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

BIOS

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits,
vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema
Operacional, e Software de Gerenciamento.

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
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permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

MEMÓRIA

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 32GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

ARMAZENAMENTO

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 512GB no padrão Solid State (SSD),
NVME PCI-e/M.2 ou superior;

 

INTERFACE

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada.

VÍDEO

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

TELA

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

REDE

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;

 

ÁUDIO

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

TECLADO E MOUSE

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
combinação de tecla de funções;
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4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

GABINETE

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

BATERIA E FONTE

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:
O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintesfuncionalidades:
Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição doHD;
Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivosespecíficos;
Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão;
As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;
Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato
persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento
ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, através
da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.
A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento,
ferramenta integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura
conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados
através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve
estar em conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público;
 
Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores:
senha, pin, impressão digital, smartcard;
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento
permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a
recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB,
Bluetooth, DVD+/-RW,etc.
Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de
monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos:
Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;
Verificar a validade da garantia do seuhardware;
Receber notificações de atualizações importantes de drivers do
seuhardware;
Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;
Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria
earmazenamento;

 

SOFTWARE

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on-line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

ACESSÓRIOS

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
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chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução

mínima de 1000 DPIs;
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo

fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

 

MONITOR

1. Cada equipamento deverá acompanhar no mínimo 02 (dois) monitores com as
seguintes características mínimas abaixo:

2. Tecnologia LED mínimo 23.5 polegadas LED IPS ou superior;
3. Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9;
4. Brilho mínimo de 250 cd/m2;
5. Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1;
6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms;
7. Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus;
8. Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus;
9. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores;

10. Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior;
11. Possuir interfaces de conexões tipo Display Port;
12. Deve possuir obrigatoriamente regulagem de altura de no mínimo 10cm e rotação

da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no
formato widescreen vertical (Rotação Pivot), não sendo aceitas quaisquer
adaptações ao modelo original para atender a essa exigência;

13. Deve ser compatível com Windows 10;
14. Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica

NBR 14136, 1 (um) cabo de vídeo Display Port;
15. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com

comutação automática de voltagem;

 

DOCKING STATION

1. Deve possuir interface para conexão com linha de Notebooks ofertado;
2. Possuir botão de ligar e desligar devidamente identificado com indicador luminoso;
3. Deve possuir no mínimo as seguintes interfaces / conectores externos:
4. 02(duas) portas Disply Port para monitores;
5. 03(três) portas USB 3.0 e 01 (uma) USB-C;
6. 01(uma) interface RJ-45 para rede ethernet 10/100/1000Mbits;
7. Possuir suporte para conexão de dispositivo de segurança compatível com trava

de segurança do tipo kensington ou Noble Lock;
8. Possuir conector externo do tipo Combopara áudio;
9. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças,

mão de obra e atendimento Onsite;
10. Deverá ser comprovado em documento do fabricante que a docking station

ofertada são de fabricação (própria ou OEM) e que a respectiva é totalmente
compatível, homologada e funcional com o Notebook Tipo III ofertado. A
comprovação ser realizada através de catalogo do produto ofertado, que deverá
ser de domínio público com data anterior a publicação desse edital.

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica,
a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações;
compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010,
art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela
Portaria – Inmetro 170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do
edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl).

 

GARANTIA E SUPORTE

1. Os equipamentos ofertados deverão possuir garantia do fabricante na modalidade
on-site, mínima de 60 (sessenta e seis) meses para notebook, bateria e monitores,
todos esses com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-
site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do
fabricante do equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor ou
fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura conflitem com
catálogos, manuais, folders, etc;

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.
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úteis.

 

OUTROS REQUISITOS

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não
possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
ofertados.

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de
que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a mesma a
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes
para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

LÓGISTICA REVERSA

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
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comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela

Contratante.
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos

foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6.  recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
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Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

2. Multa de:
1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.

3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art.
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês. 

7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa

através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

 
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

 
Garantia mínima 36 (trinta e seis) ou 60 (sessenta) meses,

conforme o item.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
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Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

     
     

TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 28 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 11/09/2020, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752123 e o código CRC 532EFC3C.

0006837-69.2020.6.02.8000 0752123v42
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
À GSAD - Portaria 257/2020 - 0744235
 
Sr. Abionésimo Marinho da Rocha,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto ao Termo de Referência 0752123, disponibilizado
igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 257/2020

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760576 e o código CRC 6149B761.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc.  0752123, para

apreciação de Vossa Senhoria, na forma do que determina a
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento da
Secretaria, art. 111, VI.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/09/2020, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760583 e o código CRC 099A2FE7.

0006837-69.2020.6.02.8000 0760583v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 11/09/2020, às 10:12, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760677 e o código CRC FA94513A.

0006837-69.2020.6.02.8000 0760677v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Com a ressalva relativa ao item 11, que trata da

Gestão contratual (mormente por se referir, o caso, a compra
de material permanente no regime de registro de preços), e
aos aspectos técnicos envolvidos, aprovo, para efeito do
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, o
Termo de Referência - TIC 23 (0752123), ao tempo em que
remeto o feito à SEIC, para necessária cotação, a ser realizada
nos parâmetros da IN 073/2020-SEDGG e normas internas
aplicáveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/09/2020, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0761311 e o código CRC 193A48B3.

0006837-69.2020.6.02.8000 0761311v1
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E-mail - 0761972

Data de Envio: 
  14/09/2020 10:31:57

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    contato@swt.com.br
    licitacao@pisontec.com
    michel@pisontec.com
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    plugnet@plugnetshop.com.br
    mmagalha@plugnetshop.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    multisupri@multisupri.com.br
    alexandre@ljsuprimentos.com.br
    comercial@corporativoinfo.com.br
    reinaldo@phonoway.com.br
    max@usetech.net
    maxwell@usetech.net
    admvendas@newsupri.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    junior@newsupri.com.br
    comercial@telc.com.br
    willian@telc.com.br
    comercial.vix@ish.com.br
    contato@7secure.com.br
    diego@licitectecnologia.com.br
    vendas@licitectecnologia.com.br
    sheyla@newsupri.com.br
    debora.ferreira@drivea.com.br
    drivea@drivea.com.br
    comercial@lumetec.com.br
    comercial@technologys.com.br
    eli@newsupri.com.br
    dpereira@supriservice.com.br
    comercial@fireant.com.br
    rodrigo@inovazul.com.br
    adalberto.chaves@procedata.com.br
    comercial@tudbrasil.com.br
    contato@rjnetwork.com.br
    info@xtech.com.br
    atendimento@goinfo.com.br
    denis_guimaraes@dell.com
    diogenes.wendell@worldnet.psi.br
    administrativo@grupoinovva.com.br
    contato@aser.com.br
    vendas@microsafe.com.br
    vendas@audere.com.br
    guilherme@infiniit.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    atendimento@altasnet.com.br
    lfc@htsolutions.com.br
    emersom.chaves@lfcgoverno.com.br

Assunto: 
  COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL

Mensagem: 
  PA-0006837-69.2020.6.02.8000

E-mail SEIC 0761972         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 78



Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Notebooks para substituir equipamentos
fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados e para isso necessitamos de cotação de vossa
senhoria.

Pedimos a gentileza de informar caso não possa atender ao nosso pedido, e informamos que os detalhes
técnicos dos 03 modelos estão no termo de referência em anexo.

Descrição Qtd 

Notebook Tipo 01 35

Notebook Tipo 02 10

Notebook Tipo 03 04

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0752123.html
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De: "vendas@microsafe.com.br" <vendas@microsafe.com.br>
Para: <seic@tre-al.jus.br>
CC: <valeria.pacheco@microsafe.com.br>
Data: 14/09/2020 11:00 AM
Assunto: [seic] COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL

 
Bom dia, obrigado pelo contato!
 
Sr. Antonio,
 
INão poderemos atendê-lo, pois não trabalhamos com licitação.
 
Cordialmente,
Vendas MicroSafe
 
 

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 10:32
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL
 
PA-0006837-69.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados e para isso necessitamos de
cotação de vossa senhoria.

Pedimos a gentileza de informar caso não possa atender ao nosso pedido, e informamos que os detalhes técnicos dos 03 modelos estão no termo de referência em anexo.

Descrição Qtd

Notebook Tipo 01 35

Notebook Tipo 02 10

Notebook Tipo 03 04

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br

E-mail NEGATIVO-Empresa MicroSafe (0763250)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 80
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antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

---MicroSafe 2017
 

---
MicroSafe 2017

Este email foi escaneado pelo Avast an�vírus. 
www.avast.com
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De: <breno@plugnetshop.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
CC: "'Marcos Cesar'" <marcos@plugnetshop.com.br>, "'Max Sitcovsky'" <max@plugnetshop.com.br>
Data: 15/09/2020 07:29 AM
Assunto: [seic] RES: COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL

Ao
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES

Conforme solicitado segue anexo a cotação solicitada.

Atenciosamente

www.plugnetshop.com.br

Breno Tavares
Diretor Comercial
+55 (81) 3426.7006 / 98844.0834
breno@plugnetshop.com.br
R. Gen. Abreu e Lima, 222 – Rosarinho – Recife – PE 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 10:32
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL

PA-0006837-69.2020.6.02.8000
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Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Notebooks
para substituir equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos
utilizados e para isso necessitamos de cotação de vossa senhoria.

Pedimos a gentileza de informar caso não possa atender ao nosso pedido, e
informamos que os detalhes técnicos dos 03 modelos estão no termo de
referência em anexo.

Descrição                                                  Qtd      

Notebook Tipo 01                                       35

Notebook Tipo 02                                       10

Notebook Tipo 03                                       04

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexados:

Arquivo: TRE AL NOTEBOOK ESTIMATIVA.pdf Tamanho: 323k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA 

          
Insc. Estadual Nº. - 18.1.001.0241444-4  
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88  
www.plugnetshop.com.br 
plugnet@plugnetshop.com.br 
 

 

 MATRIZ – RECIFE / PE 

 
Av. General Abreu e lima, 222  

Rosarinho – 52041-040 
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

 
Av. Nossa Senhora dos 

 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 
Fone/Fax: 83 3226.1422 

plugnetpb@plugnetshop.com.br 
 

FILIAL – FORTALEZA / CE 

 

Av. Santos Dumont, 5335 
Sl. 817 Papicu – 60175-047 

Fone/Fax: 85 3044 0115 
plugnetce@plugnetshop.com.br 

 

 

Recife, 15 de setembro de 2020. 
Ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL 
Seção de Instrução de Contratações  
Att. Sr. Antônio Matias de Pinheiro Júnior 
 

A Plugnet Informática, vem através deste apresentar proposta comercial para fornecimento Notebooks 

para substituir equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados. 

 

Descrição Marca/Modelo: Quant.: Preço unitário: Preço Total: 

Notebook Tipo 01 
Fabricante/Marca HP 
Modelo: Probook 440 G7 35 R$6.549,00 R$229.215,00 

Notebook Tipo 02 
Fabricante/Marca HP 
Modelo: Probook 440 G7 10 R$8.380,00 R$83.800,00 

Notebook Tipo 03 
Fabricante/Marca HP 
Modelo: Probook 440 G7 4 R$13.271,00 R$53.084,00 

        R$366.099,00 

 

IMPOSTOS: inclusos 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. 

PAGAMENTO: 100% para até 30 (trinta) dias após entrega. 

PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias. 

 

Atenciosamente, 

 

www.plugnetshop.com.br 

 

Breno Tavares 

Diretor Comercial 

+55 (81) 3426.7006 / 98844.0834 

breno@plugnetshop.com.br 

R. Gen. Abreu e Lima, 222 – Rosarinho – Recife – PE  
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De: "Jaques HT" <jaques.silva@htsolutions.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15/09/2020 09:14 AM
Assunto: [seic] RES: COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL

E-mail Empresa HT Solutions (0763255)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 85
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Jaques Roberto Silva
Vendas Governo
jaques.silva@htsolutions.com.br
Fone: Atençao para novo número
51- 99659-0119 , o número
antigo 54- 991026165 será
desativado em breve.

Bom dia,
 
Segue proposta em anexo.
 
 
 
Atenciosamente,

 

 
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 10:32
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL
 
PA-0006837-69.2020.6.02.8000
 
Prezados,
 
Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Notebooks para subs�tuir equipamentos fora de garan
defeituoso e/ou obsoletos u�lizados e para isso necessitamos de cotação de vossa senhoria.
 
Pedimos a gen�leza de informar caso não possa atender ao nosso pedido, e informamos que os detalhes técnicos dos
modelos estão no termo de referência em anexo.
 
 
 
Descrição                                                  Qtd     
 
Notebook Tipo 01                                                35
 
Notebook Tipo 02                                                10
 
Notebook Tipo 03                                                04
 
Atenciosamente.
 
Antonio Ma�as de Pinheiro Júnior.
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
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Anexados:

Arquivo: Proposta Notebooks TRE-
AL.pdf

Tamanho:
704k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. 
CNPJ: 89.237.911/0001-40 
BR 116 -7350 – Porta da Serra – Dois Irmãos/RS 
CEP: 93950-000 
Fone: 054 3419 5162 
E-mail: lfc@htsolutions.com.br/ licitacoes@htsolutions.com.br 

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 
 
- Proponente: Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. 
- CNPJ: 89.237.911/0289-08 - Inscrição Estadual: 083.603.75-1 
- Telefone: (54) 3419-5162  - Endereço: Rod. Governador Mário Covas, n° 10600, Serra do Anil, Galpão 03, 
Meltex, KM 290, Cariacica/ES, Cep: 29147-030.  
   

ITEM DESCRIÇÃO QTD. VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 Notebook Tipo 01  
Marca: Dell – Modelo: 5410 

35 R$ 
6.950,00 

R$ 
243.250,00 

2 Notebook Tipo 02  
Marca: Dell – Modelo: 5410 10 R$ 

8.840,00 
R$ 

88.400,00 

3 Notebook Tipo 03  
Marca: Dell – Modelo: 5410 4 R$ 

12.970,00 
R$ 

51.880,00 

 

Prazo de entrega: 60 dias 

Validade da proposta: 60 dias 

Cariacica/ES – RS, 15 de setembro de 2020. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
À COINF
 
Senhor Coordenador,
 
Ao verificarmos as cotações recebidas até o

momento, identificamos que os prazos de garantia indicados
são de 60 dias, entretanto no Termo de Referência a exigência
é de 30 dias.

 
Desta forma, sugerimos, salvo juízo superior, que

as empresas sejam consultadas quanto à possibilidade de
atendimento do prazo exigido no TR e, em caso negativo, que
o prazo seja ajustado de forma a viabilizar a pretendida
aquisição.

 
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 17/09/2020, às 00:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764465 e o código CRC 5956F368.

0006837-69.2020.6.02.8000 0764465v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
Aos Membros da Comissão de Planejamento

(Coordenador de Infraestrutura e Servidor Abionésimo
Marinho da Rocha)

Assunto: Retificação do Despacho 0764465. Prazo
de entrega.

 

Ao verificar as cotações recebidas até o momento,
identifiquei que os prazos de entrega indicados são de 60
dias, entretanto no Termo de Referência tal exigência é de 30
dias.

 

 
Desta forma, sugiro, salvo juízo superior, que as

empresas sejam consultadas quanto à possibilidade de
atendimento do prazo exigido no TR e, em caso negativo, que
o referido prazo seja ajustado de forma a viabilizar a
pretendida aquisição.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 17/09/2020, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764806 e o código CRC 5349B6E3.
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DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
À SEGI e GSAD - Portaria 257/2020 - 0744235
 
Sr. Chefe e Servidor Abionésimo Marinho da

Rocha,
 
Dada a informação do Despacho SEGI 0764806,

baseada nas cotações 0763254 e 0763257, proponho a Vossa
Senhorias que, em ao se encerrar a fase de cotações, em se
confirmando o cenário de prazo de entrega maior do que o do
TR original, sua revisão para tratar deste ponto específico.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 257/2020

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 17/09/2020, às 15:25,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764891 e o código CRC C86EDE7E.

0006837-69.2020.6.02.8000 0764891v1
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E-mail - 0764943

Data de Envio: 
  17/09/2020 15:46:04

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    fabricio@fundamentaleventos.com
    erivaldo@digitaleventoselocacoes.com.br
    ascontt2@gmail.com
    daniel@infojet.inf.br
    jossianec@hotmail.com
    contato@opalus.com.br
    contato@verlin.com.br
    chrystian@4fti.com.br
    licitacoes@grupoagk.com
    eletromusic@bol.com.br
    comercial@marcondestecnologia.com.br
    netminascomercio@hotmail.com
    gminfo@gminfo.com.br
    daiane@powermania.com.br
    j.jlicitacoes@hotmail.com
    viainformatica@yahoo.com.br
    vithor@grupoplaneje.com.br
    dunce@daten.com.br
    vendas2@gminfo.com.br
    luis@megabytecomputadores.com.br
    licitarseguro@gmail.com
    licitacao@bcseletronicos.com.br
    agilena.almeida@hotmail.com
    fscontabilidademoc@hotmail.com
    edeoliveira.eireli@gmail.com
    sac@workinformatica.com
    alternativa.lct@gmail.com
    compreoriginal.com.br@hotmail.com
    pires.vendas@hotmail.com
    leonardo@digitalinformatica.com.br
    tendimento@grupoglobal.org
    universos@brturbo.com.br
    PORTELA@GRUPOPORTELA.COM.BR
    bbrsolucoes@bbrsolucoes.com.br
    fcsouza@amauricontabilidade.com.br
    vendas@meganetinformatica.net.br
    governo@brunodigital.com.br
    bethania@plugnetshop.com.br
    maqlopes@terra.com.br
    pa1312@hotmail.com
    vera@marcscontabilidade.com.br
    inobrega@lenovo.com
    editais.info@positivo.com.br
    br_tax@dell.com
    financeiro@equipeengenharia.com
    athenas@suprimentosrs.com.br
    alianca.contabil@ig.com.br

Assunto: 
  COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL

Mensagem: 
  PA-0006837-69.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Notebooks para substituir equipamentos
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fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados e para isso necessitamos de cotação de vossa
senhoria.

Pedimos a gentileza de informar caso não possa atender ao nosso pedido, e informamos que os detalhes
técnicos dos 03 modelos estão no termo de referência em anexo.

Descrição Qtd 

Notebook Tipo 01 35

Notebook Tipo 02 10

Notebook Tipo 03 04

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0752123.html
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
Aos Senhores Membros da Equipe de

Planejamento, solicito ponderar, na análise da proposição da
SEGI (doc. 0764806) que, se for alterado o prazo de entrega
para 60 (sessenta) dias, a contratação, formalizada com o
recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, em uma
situação extrema, deverá ocorrer, no máximo, até o dia 19 de
outubro, para recebimento do material no último dia útil
anterior ao recesso - dia 18 de dezembro, presumindo-se que
haverá plantão no recesso.

Dessa forma, considerando um cenário menos
crítico, para que a entrega seja realizado até a primeira
semana de dezembro (dia 4), a nota de empenho deverá ser
recebida pelo fornecedor até o dia 5 de outubro. Estendendo a
entrega para o dia 11 de dezembro, a data da entrega do
material, passa a ser o dia 9 de outubro o dia
para recebimento da NE pelo fornecedor.

Como já estamos no dia 18 de outubro e ainda em
curso a cotação de preços, a previsão mais otimista de
abertura do Pregão seria o dia 6 de outubro, desde que o
aviso seja publicado no dia 25 do corrente mês. Nessa linha
de projeção otimista, se a licitação transcorrer sem recurso e
os atos decorrentes (análise de conformidade, homologação,
convocação do adjudicatário para lavratura e assinatura da
ata etc.) forem concluídos até o dia 16 do referido mês, a
ordem de fornecimento e respectiva nota de empenho poderão
vir a ser emitidas até o dia 21 de outubro, o que ensejará a
entrega do equipamento durante o recesso.

Com base nessas considerações, solicito à Equipe
rever a estratégia de aquisição de registro de preços para
compra efetiva de quantidade certa, estipulando prazo máximo
de recebimento do material em 45 dias. 
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2020, às 01:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765425 e o código CRC 814BADC6.

0006837-69.2020.6.02.8000 0765425v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
À GSAD - Portaria 257/2020 - 0744235
 
Sr.  Abionésimo Marinho da Rocha,
 
Considerando o Despacho GSAD 0765425;
Considerando que a questão posta quanto à criação

de restritivo de prazo de entrega parece, a princípio, questão
eminentemente administrativa, solicito que Vossa Senhoria,
na qualidade de integrante administrativo da Equipe de
Planejamento da Aquisição, verifique os meios e redação
adequada para tanto.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 257/2020

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 18/09/2020, às 08:07,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765467 e o código CRC 4A2580BE.

0006837-69.2020.6.02.8000 0765467v1
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E-mail - 0765838

Data de Envio: 
  18/09/2020 11:06:44

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA <segi@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    aques.silva@htsolutions.com.br

Assunto: 
  Cotação de notebooks. TRE-AL. Prazo de Entrega

Mensagem: 
  Sr. Jaques,

Recebemos a cotação de notebooks, da empresa HT Solutions, para o TRE-AL.

No entanto, o prazo de entrega inicialmente exigido é de 30 dias, mas a proposta indica prazo de 60 dias.

Então, solicito informações quanto à realidade de mercado para o fornecimento deste tipo de
equipamento. É factível fornecimento em 30 ou 45 dias ou de fato o prazo necessário seria de até 60
dias?

Atenciosamente,

Cristino Hermano de Bulhões
Seção de Gerência de Infraestrutura
TRE-AL
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E-mail - 0765844

Data de Envio: 
  18/09/2020 11:08:09

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA <segi@tre-al.jus.br>

Para:
    breno@plugnetshop.com.br

Assunto: 
  Cotação de notebooks. TRE-AL. Prazo de Entrega

Mensagem: 
  Sr. Breno,

Recebemos a cotação de notebooks, da empresa HT Solutions, para o TRE-AL.

No entanto, o prazo de entrega inicialmente exigido é de 30 dias, mas a proposta indica prazo de 60 dias.

Então, solicito informações quanto à realidade de mercado para o fornecimento deste tipo de
equipamento. É factível fornecimento em 30 ou 45 dias ou de fato o prazo necessário seria de até 60
dias?

Atenciosamente,

Cristino Hermano de Bulhões
Seção de Gerência de Infraestrutura
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
Aos Membros da Comissão de Planejamento
 
Considerando o despacho 0765425, entendo que o

prazo de fornecimento dos equipamentos deverá ser definido
com base na realidade mercadológica.

Diante disto, enviei mensagens de e-mail para as
empresas que encaminharam propostas até o momento, docs.
0765838 e 0765899, solicitando indicação de prazo de entrega
que seja de fato possível de ser cumprido.

Quanto à indicação de compra por quantidade
certa, entendo que como TR já contempla fornecimento inicial
de 20 notebooks do Tipo 1, não haveria vantagem evidente em
se alterar a forma de aquisição inicialmente prevista, por meio
por Registro de Preços, e ainda perderíamos a possibilidade
de atendimento de eventual demanda adicional no próximo
exercício.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 18/09/2020, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765868 e o código CRC 7E7FC3A6.

0006837-69.2020.6.02.8000 0765868v1
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E-mail - 0765899

Data de Envio: 
  18/09/2020 11:32:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA <segi@tre-al.jus.br>

Para:
    breno@plugnetshop.com.br

Assunto: 
  Cotação de notebooks. TRE-AL. Prazo de Entrega.

Mensagem: 
  Sr. Breno,

Por favor, desconsiderar o e-mail anterior.

Recebemos a cotação de notebooks, da empresa PlugNet, para o TRE-AL.

No entanto, o prazo de entrega inicialmente exigido é de 30 dias, mas a proposta indica prazo de 60 dias.

Então, solicito informações quanto à realidade de mercado para o fornecimento deste tipo de
equipamento. É factível fornecimento em 30 ou 45 dias ou de fato o prazo necessário seria de até 60
dias?

Atenciosamente,

Cristino Hermano de Bulhões
Seção de Gerência de Infraestrutura
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
À SAD 
 
Sr.  Secretário,
 
Considerando o Despacho GSAD 0765425;
Considerando o que já demandado ao integrante

administrativo, Despacho COINF 0765467, quanto à redação
adequada a se dar para o prazo de entrega que isente a
Administração, smj, quanto à extrapolação da entrega no
prazo fixado por Vossa Senhoria no Despacho GSAD supra;

Considerando os levanamentos em curso, na forma
do Despacho SEGI 0764891, integrante técnico, e e-mails por
ele enviados ao mercado; observo, conforme já registrado
pelo integrante técnico, que embora o TR (0752123) trate de
registro de preço, há contido no mesmo o fornecimento
imediato de 20 (vinte) notebooks do Tipo I, correspondentes a
demanda original do Despacho STI 0702332, parte do Proc
SEI nº 0003440-02.2020.6.02.8000.

Desta forma, não se vislumbra a necessidade de
alteração da estratégia, como proposto por Vossa Senhoria,
há de se verificar, junto ao mercado, a realidade de
fornecimento em 30, 45 ou 60 dias, conforme busca o
integrante técnico. Tal, smj, independe da estratégia de
registro de preço ou não, embora, mais uma vez, enfatize que
o TR já prevê fornecimento de quantidade imediata.

 
Respeitosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto
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Integrante Demandante - Portaria Portaria 257/2020

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 18/09/2020, às 11:56,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765936 e o código CRC 15DD280F.

0006837-69.2020.6.02.8000 0765936v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
Devolvo os autos à COINF, reforçando o alerta já

assinalado em nosso Despacho 0765425, devendo a Unidade e
demais membros da equipe, em conjunto, envidarem os
esforços necessários à conclusão destes autos em condições
de se adquirir os equipamentos.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2020, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766277 e o código CRC E7C232FC.

0006837-69.2020.6.02.8000 0766277v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
À SEGI e GSAD - Portaria 257/2020 - 0744235
 
Sr. Chefe e Servidor Abionésimo Marinho da

Rocha,
 
 
Considerando o Despacho GSAD 0766277, para:
 
Que o integrante técnico, tão logo obtenha as

informações demandadas ao mercado, via e-mail, incotinente
faça registro ns autos;

 
Que o integrante administrativo, apresente, com a

urgência que o caso requer, o que já fora demandado pelo
Despacho COINF 0765467.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 257/2020

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 18/09/2020, às 18:32,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766317 e o código CRC 0739D544.
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Assunto: [segi] RES: Cotação de notebooks. TRE-AL. Prazo de Entrega.
De: <breno@plugnetshop.com.br>
Data: 18/09/2020 11:48
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA' <segi@tre-al.jus.br>

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Bom dia Sr. Cristino Bulhões,

De fato se faz necessário que o prazo de entrega seja de 60 (sessenta) dias.

Pois, os equipamentos são fabricados para atendimento das especificações
exigidas no Termo de Referência e com o aumento da demandas de equipamentos
portáteis em todo o mundo (devido a pandemia da COVID-19) os componentes
sofreram uma grande procura e com isso atrasos na cadeia produtiva. 

A. - Recebimento do empenho e processamento do pedido junto a fábrica - 03 a
05 dias;

B. - A fabricação leva em média 30 (trinta) dias, do momento que o
fabricante processa a ordem na fábrica.

C. - A parte de logística, sair de SP e seguir até o Estado de destino da
revenda e essa receber e refaturar para entregar ao TRE em Alagoas, leva em
média 15 dias.

Somando todos esses prazos, totalizamos 50 (cinquenta) dias, sem nenhuma
intercorrência ou atrasos. Portanto, o prazo de 30 (trinta) dias é
inexequível, pelos argumentos apresentados acima. 

Atenciosamente

www.plugnetshop.com.br

Breno Tavares
Diretor Comercial
+55 (81) 3426.7006 / 98844.0834
breno@plugnetshop.com.br
R. Gen. Abreu e Lima, 222 – Rosarinho – Recife – PE 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA <segi@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 11:33
Para: breno@plugnetshop.com.br
Assunto: Cotação de notebooks. TRE-AL. Prazo de Entrega.

Sr. Breno,

Por favor, desconsiderar o e-mail anterior.

Recebemos a cotação de notebooks, da empresa PlugNet, para o TRE-AL.

No entanto, o prazo de entrega inicialmente exigido é de 30 dias, mas a
proposta indica prazo de 60 dias.

[segi] RES: Cotação de notebooks. TRE-AL. Prazo de Entrega.  

1 of 2 19/09/2020 08:57
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Então, solicito informações quanto à realidade de mercado para o
fornecimento deste tipo de equipamento. É factível fornecimento em 30 ou 45
dias ou de fato o prazo necessário seria de até 60 dias?

Atenciosamente,

Cristino Hermano de Bulhões
Seção de Gerência de Infraestrutura

[segi] RES: Cotação de notebooks. TRE-AL. Prazo de Entrega.  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2020.
À COINF.
 
Senhor Coordenador,
 
Remeto os presentes autos em atenção aos

Despachos COINF (doc. 0765467 e doc. 0766317), para
solicitar uma reunião da Comissão de Planejamento, em
caratér de urgência, se possível de imediato (via telefone,
whatsapp, vídeo, etc.) para discutirmos as questões
levantadas no Despacho SEGI (doc. 0764806), e,  GSAD
(doc. 0765425).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 19/09/2020, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766481 e o código CRC F52DD4FE.

0006837-69.2020.6.02.8000 0766481v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6888 - TRE-AL/PRE/DG/STI/COINF/SEGI

Registro que nesta data foi realizada a reunião da Comissão de
Planejamento por meio de áudio conferência, com a participação de todos os
membros,  conforme demandado no despacho 0766481.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 19/09/2020, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766535 e o código CRC 3D0AF8E4.

0006837-69.2020.6.02.8000 0766535v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2020.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Esta Comissão de Planejamento, que tem por

objetivo a aquisição de notebooks, conforme designado na
Portaria Presidência 257 (0744235), em reunião realizada na
data de hoje, deliberou pela verificação da possibilidade de
inclusão de uma cláusula no Termo de Referência, objeto
destes autos, que limite o recebimento dos equipamentos,
fixando uma determinada data, sob pena de cancelamento da
nota de empenho, com sugestão da seguinte redação:
"entregas que ultrapassarem o dia XX de dezembro, que
configura data máxima para recebimento de bens para
o ano em exercício, salvo autorização expressa em
contrário, desobrigam a Administração de receber o
bem e permitem o cancelamento da Ordem de
Fornecimento, Empenho e/ou equivalente."

Esta cláusula, tem por objetivo resguardar a
Administração quanto a possíveis atrasos na entrega dos
materiais que serão adquiridos, levando-se em conta o atual
momento de pandemia, que tem sido apresentado pelas
empresas consultadas até o momento, como um dificultador
para o cumprimento dos prazos assinalados. Também levamos
em consideração a proximidade do período de recesso forense
deste Tribunal, e, por fim, a possibilidade da necesisdade de
inclusão do valor empenhado, no exercício em curso, em
restos a pagar.

Neste sentido, e, sem causar nenhum prejuízo ao
trâmite ora em curso destes autos, viemos solicitar a Vossa
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Senhoria, com a devida vênia, a análise da Assessoria Jurídica
desta Diretoria Geral, quanto a viabilidade de utilização da
referida cláusula na aquisição objeto destes autos, e, por
consequência em aquisições futuras.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 19/09/2020, às 14:36,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 20/09/2020, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 20/09/2020, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766547 e o código CRC 9C9F70A0.

0006837-69.2020.6.02.8000 0766547v1
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E-mail - 0766880

Data de Envio: 
  21/09/2020 09:32:30

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    fabricio@fundamentaleventos.com
    erivaldo@digitaleventoselocacoes.com.br
    ascontt2@gmail.com
    daniel@infojet.inf.br
    jossianec@hotmail.com
    contato@opalus.com.br
    contato@verlin.com.br
    chrystian@4fti.com.br
    licitacoes@grupoagk.com
    eletromusic@bol.com.br
    comercial@marcondestecnologia.com.br
    netminascomercio@hotmail.com
    gminfo@gminfo.com.br
    daiane@powermania.com.br
    j.jlicitacoes@hotmail.com
    viainformatica@yahoo.com.br
    vithor@grupoplaneje.com.br
    dunce@daten.com.br
    vendas2@gminfo.com.br
    luis@megabytecomputadores.com.br
    licitarseguro@gmail.com
    licitacao@bcseletronicos.com.br
    agilena.almeida@hotmail.com
    fscontabilidademoc@hotmail.com
    edeoliveira.eireli@gmail.com
    sac@workinformatica.com
    alternativa.lct@gmail.com
    compreoriginal.com.br@hotmail.com
    pires.vendas@hotmail.com
    leonardo@digitalinformatica.com.br
    tendimento@grupoglobal.org
    universos@brturbo.com.br
    PORTELA@GRUPOPORTELA.COM.BR
    bbrsolucoes@bbrsolucoes.com.br
    fcsouza@amauricontabilidade.com.br
    vendas@meganetinformatica.net.br
    governo@brunodigital.com.br
    maqlopes@terra.com.br
    pa1312@hotmail.com
    vera@marcscontabilidade.com.br
    inobrega@lenovo.com
    editais.info@positivo.com.br
    br_tax@dell.com
    financeiro@equipeengenharia.com
    athenas@suprimentosrs.com.br
    alianca.contabil@ig.com.br

Assunto: 
  COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL

Mensagem: 
  PA-0006837-69.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Notebooks para substituir equipamentos
fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados e para isso necessitamos de cotação de vossa
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senhoria.

Pedimos a gentileza de informar caso não possa atender ao nosso pedido, e informamos que os detalhes
técnicos dos 03 modelos estão no termo de referência em anexo.

Descrição Qtd 

Notebook Tipo 01 35

Notebook Tipo 02 10

Notebook Tipo 03 04

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0752123.html
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Assunto: RES: Cotação de notebooks. TRE-AL. Prazo de Entrega
De: "Jaques HT" <jaques.silva@htsolu ons.com.br>
Data: 21/09/2020 07:57
Para: 'Cris no Hermano de Bulhões' <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>

Bom dia,

Infelizmente a realidade no momento é de no mínimo 60 dias.

 

Atenciosamente,

Jaques Roberto Silva
Vendas Governo
jaques.silva@htsolutions.com.br
Fone: Atençao para novo número 51- 99659-0119 , o número antigo 54- 991026165 será desativado 
em breve. 

-----Mensagem original-----
De: Cristino Hermano de Bulhões <cristinobulhoes@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sábado, 19 de setembro de 2020 09:04
Para: jaques.silva@htsolutions.com.br
Assunto: Cotação de notebooks. TRE-AL. Prazo de Entrega

Sr. Jaques,

Recebemos a cotação de notebooks, da empresa HT Solutions, para o TRE-AL.

No entanto, o prazo de entrega inicialmente exigido é de 30 dias, mas a proposta indica prazo 
de 60 dias.

Então, solicito informações quanto à realidade de mercado para o fornecimento deste tipo de 
equipamento. É factível fornecimento em 30 ou 45 dias ou de fato o prazo necessário seria de 
até 60 dias?

Atenciosamente,

-- 
Cristino Hermano de Bulhões
TRE-AL/STI/COINF
Seção de Gerência de Infraestrutura
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751
Endereço(s) de E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br

segi@tre-al.jus.br

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo 
seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou 
cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor apagar as informações e 
notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme a legislação em vigor.

RES: Cotação de notebooks. TRE-AL. Prazo de Entrega  

1 of 2 21/09/2020 15:41
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RES: Cotação de notebooks. TRE-AL. Prazo de Entrega  
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E-mail - 0767525

Data de Envio: 
  21/09/2020 17:47:03

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    vendas10@lmrs.com.br

Assunto: 
  COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL

Mensagem: 
  PA-0006837-69.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Notebooks para substituir equipamentos
fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados e para isso necessitamos de cotação de vossa
senhoria.

Pedimos a gentileza de informar caso não possa atender ao nosso pedido, e informamos que os detalhes
técnicos dos 03 modelos estão no termo de referência em anexo.

Descrição Qtd 

Notebook Tipo 01 35

Notebook Tipo 02 10

Notebook Tipo 03 04

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0752123.html

E-mail SEIC 0767525         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 120



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Considerando a solicitação do Sr. Secretário de

Administração, ora inserta no Despacho GSAD 0766547,
sigam os autos à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/09/2020, às 08:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768298 e o código CRC 9DA5EAD8.

0006837-69.2020.6.02.8000 0768298v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
 Senhor Diretor-Geral,
 
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos,

conforme encaminhamento de Vossa Senhoria (0768298),
para análise da proposição da SAD (0766547):

 
"Esta Comissão de Planejamento, que tem
por objetivo a aquisição de notebooks,
conforme designado na Portaria
Presidência 257 (0744235), em reunião
realizada na data de hoje, deliberou pela
verificação da possibilidade de inclusão
de uma cláusula no Termo de Referência,
objeto destes autos, que limite o
recebimento dos equipamentos, fixando
uma determinada data, sob pena de
cancelamento da nota de empenho, com
sugestão da seguinte redação: "entregas
que ultrapassarem o dia XX de
dezembro, que configura data
máxima para recebimento de bens
para o ano em exercício, salvo
autorização expressa em contrário,
desobrigam a Administração de
receber o bem e permitem o
cancelamento da Ordem de
Fornecimento, Empenho e/ou
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equivalente."
Esta cláusula, tem por objetivo
resguardar a Administração quanto a
possíveis atrasos na entrega dos materiais
que serão adquiridos, levando-se em
conta o atual momento de pandemia, que
tem sido apresentado pelas empresas
consultadas até o momento, como um
dificultador para o cumprimento dos
prazos assinalados. Também levamos em
consideração a proximidade do período de
recesso forense deste Tribunal, e, por
fim, a possibilidade da necesisdade de
inclusão do valor empenhado, no
exercício em curso, em restos a pagar.
Neste sentido, e, sem causar nenhum
prejuízo ao trâmite ora em curso destes
autos, viemos solicitar a Vossa Senhoria,
com a devida vênia, a análise da
Assessoria Jurídica desta Diretoria Geral,
quanto a viabilidade de utilização da
referida cláusula na aquisição objeto
destes autos, e, por consequência em
aquisições futuras."
 

De acordo com a proposição, as entregas de
equipamentos (notebooks) que  ultrapassarem determinada
data do mês de dezembro, não interessariam à Administração,
pelo que deveriam ser canceladas ordens de
fornecimento/notas de empenho. 

Vale dizer, seria caso de inexecução total do
contrato.

Note-se que há, conforme relatado acima, motivos
objetivos e claros que autorizariam tal procedimento.

Estando tal  regra  e seus motivos e
fundamentos claramente expostos no edital, não haveria
óbices a sua implementação.

Pois como leciona Caio Mário:
 "A regra é a de que a obrigação nasce
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para ser cumprida (pacta sunt servanda),
através do adimplemento ou pagamento.
O inadimplemento é o descumprimento da
obrigação assumida, voluntaria ou
involuntariamente, do estrito dever
jurídico criado entre os que se
comprometeram a dar, a fazer ou a se
omitir de fazer algo, ou o seu
cumprimento parcial, de forma
incompleta ou mal feita." 
(PEREIRA, Caio Mário da
Silva. Instituições de Direito Civil:
Teoria Geral das Obrigações. 20. Ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2004.)
 

Assim, em caso de inexecução total (previamente
definida de forma fundamentada), incidiriam as hipóteses dos
arts. 77 e 87, da Lei nº 8.666/93:

 
Art. 77.  A inexecução total ou parcial do
contrato enseja a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas
em lei ou regulamento.

 (...)
Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial
do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no
instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administração Pública
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enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
 

Assim, esta Assessoria Jurídica responde à consulta
formulada pela SAD, no sentido da possibilidade jurídica de
inclusão em edital de claúsula que, definindo e
fundamentando "execução total", conecte-a à demora em
entrega sob determinadas condições.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/09/2020, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769991 e o código CRC DD86055C.

0006837-69.2020.6.02.8000 0769991v1
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E-mail - 0770433

Data de Envio: 
  24/09/2020 17:25:41

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    willian@aptasolucoes.com.br

Assunto: 
  COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL

Mensagem: 
  PA-0006837-69.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Notebooks para substituir equipamentos
fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados e para isso necessitamos de cotação de vossa
senhoria.

Pedimos a gentileza de informar caso não possa atender ao nosso pedido, e informamos que os detalhes
técnicos dos 03 modelos estão no termo de referência em anexo.

Descrição Qtd 

Notebook Tipo 01 35

Notebook Tipo 02 10

Notebook Tipo 03 04

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0752123.html
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E-mail - 0770434

Data de Envio: 
  24/09/2020 17:26:14

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    fabricio@fundamentaleventos.com
    erivaldo@digitaleventoselocacoes.com.br
    ascontt2@gmail.com
    daniel@infojet.inf.br
    jossianec@hotmail.com
    contato@opalus.com.br
    contato@verlin.com.br
    chrystian@4fti.com.br
    licitacoes@grupoagk.com
    eletromusic@bol.com.br
    comercial@marcondestecnologia.com.br
    netminascomercio@hotmail.com
    gminfo@gminfo.com.br
    daiane@powermania.com.br
    j.jlicitacoes@hotmail.com
    viainformatica@yahoo.com.br
    vithor@grupoplaneje.com.br
    dunce@daten.com.br
    vendas2@gminfo.com.br
    luis@megabytecomputadores.com.br
    licitarseguro@gmail.com
    licitacao@bcseletronicos.com.br
    agilena.almeida@hotmail.com
    fscontabilidademoc@hotmail.com
    edeoliveira.eireli@gmail.com
    sac@workinformatica.com
    alternativa.lct@gmail.com
    compreoriginal.com.br@hotmail.com
    pires.vendas@hotmail.com
    leonardo@digitalinformatica.com.br
    tendimento@grupoglobal.org
    universos@brturbo.com.br
    PORTELA@GRUPOPORTELA.COM.BR
    bbrsolucoes@bbrsolucoes.com.br
    fcsouza@amauricontabilidade.com.br
    vendas@meganetinformatica.net.br
    governo@brunodigital.com.br
    maqlopes@terra.com.br
    pa1312@hotmail.com
    vera@marcscontabilidade.com.br
    inobrega@lenovo.com
    editais.info@positivo.com.br
    br_tax@dell.com
    financeiro@equipeengenharia.com
    athenas@suprimentosrs.com.br
    alianca.contabil@ig.com.br

Assunto: 
  COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL

Mensagem: 
  PA-0006837-69.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Notebooks para substituir equipamentos
fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados e para isso necessitamos de cotação de vossa

E-mail SEIC 0770434         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 127



senhoria.

Pedimos a gentileza de informar caso não possa atender ao nosso pedido, e informamos que os detalhes
técnicos dos 03 modelos estão no termo de referência em anexo.

Descrição Qtd 

Notebook Tipo 01 35

Notebook Tipo 02 10

Notebook Tipo 03 04

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0752123.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
Considerando o pronunciamento da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral (Despacho AJ-DG 0769991), em
resposta à consulta formulado pelo Senhor Secretário de
Administração, nos termos do despacho 0766547, determino o
retorno dos autos à SAD para ciência e providências
decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/09/2020, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770773 e o código CRC 93B5D545.

0006837-69.2020.6.02.8000 0770773v1
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25/09/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=H260E5RYEASE2&View=Message&Print=Yes&Number=28574&FolderID=0

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=H260E5RYEASE2&View=Message&Print=Yes&Number=28574&FolderID=0 1/2

De: Comercial Pires <pires.vendas@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 24/09/2020 05:58 PM
Assunto: [seic] COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL

NO MOMENTO NOSSA EMPRESA NÃO ESTÁ FAZENDO ESTIMATIVA

NADJA MARINA PIRES - ME
QI 33 - BL. A - SL. 118 - ED. SENADOR PEDRO TEIXEIRA

GUARÁ II - BRASÍLIA/DF - CEP 71065-330
Fone: (61) 3967-1229

CNPJ: 12.130.958/0001-86
www.vcscomerciodobrasil.com.br

SIGA NOSSO INSTAGRAM: @VCSCOMERCIODF

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 24 de setembro de 2020 17:26
Assunto: COTAÇÃO - NOTEBOOKS - TRE-AL
 
PA-0006837-69.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Notebooks para substituir equipamentos fora de garantia,
defeituoso e/ou obsoletos utilizados e para isso necessitamos de cotação de vossa senhoria.

Pedimos a gentileza de informar caso não possa atender ao nosso pedido, e informamos que os detalhes técnicos dos 03 modelos
estão no termo de referência em anexo.

Descrição                                                  Qtd      

Notebook Tipo 01                                            35
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Notebook Tipo 02                                            10

Notebook Tipo 03                                            04

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
Em atenção ao Despacho GDG 0762860, esclareço

que a consulta ´da autoria da equipe de planejamento da
contratação, razão pela qual remeto o feito aos respectivos
membros (COINF, SEGI e APG-SAD).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/09/2020, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771450 e o código CRC D8A6E69E.

0006837-69.2020.6.02.8000 0771450v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
À GSAD/APGSAD - Portaria 257/2020 - 0744235
 
Sr.  Abionésimo Marinho da Rocha,
 
Considerando o Despacho GSAD 0771450;
Considerando o Despacho AJ-DG 0769991
Considerando que a questão posta quanto à criação

de restritivo de prazo de entrega parece, a princípio, questão
eminentemente administrativa, solicito que Vossa Senhoria,
na qualidade de integrante administrativo da Equipe de
Planejamento da Aquisição, verifique os meios e redação
adequada para tanto, bem assim junto com as unidades
responsáveis da SAD estipule data limite e de corte para a
entrega dos bens, bem assim se a questão deve ser posta em
sede de Termo de Referência ou se melhor e mais adequada
ao texto do Edital pertinente.

Tudo com a urgência que o caso requer, sem
prejuízo, smj, das demais atividades em curso, como a cotação
de preços.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 257/2020

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 25/09/2020, às 13:43,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771465 e o código CRC E9FB7376.

0006837-69.2020.6.02.8000 0771465v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
À SEIC.
 
Senhor Chefe,
 
Em atenção ao Despacho COINF (doc. 0771465),

observa-se que os presentes autos tramitam nessa Unidade,
am fase de cotação. Diante desse fato, solicito a Vossa
Senhoria que, quando da conclusão da pesquisa, informe em
destaque, se possível, os dados pertinentes ao prazo de
entrega do objeto destes autos, com base nas propostas
apresentadas pelas empresas consultadas nessa fase de
cotação de preços.

Destaco que essas informações serão de suma
importância para que se possa estipular a data limite e de
corte para a entrega dos bens, que será utilizada no Termo de
Referência e/ou Edital pertinente, a critério da equipe de
planejamento.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/09/2020, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771566 e o código CRC B3FED213.

0006837-69.2020.6.02.8000 0771566v1

Despacho GSAD 0771566         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 135



 

CUIABÁ-MT, 25/09/2020 
 
AO: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL. 
A/C: Antonio Matias de Pinheiro Júnior (TRE-AL/SEIC) 
Fone: (82)981370017 
E-MAIL: seic@tre-al.jus.br 
REF.: Proposta para aquisição de Notebooks 
 
 

ORÇAMENTO DETALHADO: 
 

DESCRIÇÃO MARCA/MODELO: QUANT.: PREÇO 
UNITÁRIO: 

PREÇO TOTAL: 

Notebook - Tipo 01 

Marca: LENOVO 

Modelo: T490 
35 R$ 7.980,000 R$ 279.300,00 

Notebook - Tipo 02 

Marca: LENOVO 

Modelo: T490 
10 R$ 9.870,00 R$ 98.700,00 

Notebook Tipo 03 
Marca: LENOVO 

Modelo: ThinkPad P1 
4 R$ 18.100,00 R$ 72.400,00 

VALOR TOTAL R$ 450.400,00 

 
 
OBS: Na proposta estão inclusos todos os impostos e obrigações legais, sendo que todos os encargos 
tributários, previdenciários, trabalhistas, e todos os demais insumos necessários a execução do 
fornecimento correrão às expensas da contratada. 
 
 
Validade da proposta: 60 dias 
Prazo de entrega: 60 Dias  
Pagamento:  A Combinar 
 
 
 

ACEITE DA PROPOSTA 
 
 

 
 _______________________________________                                         ________________________________ 

WILLIAN C. PEGORINI         ACEITE DO CLIENTE 
    APTA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 
       CNPJ: 27.658.271/0001-95 
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0006837-69.2020.6.02.8000 Unidade 01 35

Fontes de Consulta

Empresa Plugnet 6.549,00 -610,67 Não aplicável

Empresa HT Solutions 6.950,00 -209,67 Não aplicável

Empresa Apta 7.980,00 820,33 Não aplicável

8,42%

A Planilha  pode ser utilizada 7.159,67 602,72 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

7.159,67 250.588,33

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0006837-69.2020.6.02.8000 Unidade 02 10

Fontes de Consulta

Empresa Plugnet 8.380,00 -650,00 Não aplicável

Empresa HT Solutions 8.840,00 -190,00 Não aplicável

Empresa Apta 9.870,00 840,00 Não aplicável

6,90%

A Planilha  pode ser utilizada 9.030,00 622,95 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

9.030,00 90.300,00

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0006837-69.2020.6.02.8000 Unidade 03 4

Fontes de Consulta

Empresa Plugnet 13.271,00 -1.509,33 Não aplicável

Empresa HT Solutions 12.970,00 -1.810,33 Não aplicável

Empresa Apta 18.100,00 3.319,67 Não aplicável

15,90%

A Planilha  pode ser utilizada 14.780,33 2.350,57 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

14.780,33 59.121,33

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de aquisição, mediante sistema de

registro de preços,  de notebooks  para substituir equipamentos fora
de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente, pelo
Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover equipamentos
para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de
COVID-19, segundo termo de referência evento 0752123

 
Vieram os autos a esta Seção de Contratações para

refazer a pesquisa/cotação de preços, conforme despacho
GSAD 0761311.

 
Feita cotação pesquisa direta com fornecedores,

seguindo orientação da IN n.º 73, 06/08/2020. Art.5º, IV, planilhamos
segundo a Ordem de Serviço 02/2010 desta casa, evento 0772518 ,
onde ainda em observância ao §2º, II,a), do normativo
acima, ressaltamos que todas as empresa emissoras de cotação
frisaram que a entrega será num prazo de 60 dias, e assim chegamos
ao quadro resumo :

 

ITEM QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

Notebook Tipo
01 35 R$7.159,67 R$250.588,33

Notebook Tipo
02 10 R$9.030,00 R$90.300,00

Notebook Tipo
03 04 R$14.780,33 R$59.121,33

TOTAL DA ATA   R$400.009,66
AQUISIÇÃO
MÍNIMA 20 Notebook

Tipo 01 R$143.193,40
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Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, com ampla participação em razão da
natureza do objeto.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/09/2020, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772520 e o código CRC D2F92438.

0006837-69.2020.6.02.8000 0772520v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
Devolvo os autos à SEIC, para que se manifeste

sobre a questão do prazo de entrega do material, com base na
pesquisa realizada, conforme solicitado em nosso Despacho
GSAD 0778339.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2020, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778679 e o código CRC 195B583A.

0006837-69.2020.6.02.8000 0778679v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho GSAD

evento0778679, a devida informação já fora prestada no
terceiro parágrafo de nosso despacho, transcrevo:
"...ressaltamos que todas as empresa emissoras de cotação
frisaram que a entrega será num prazo de 60 dias, e
assim chegamos ao quadro resumo :.

Respeitostamente

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 05/10/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778900 e o código CRC DC16E8FB.

0006837-69.2020.6.02.8000 0778900v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
À SGO/COFIN, para reserva de crédito

considerando o quantitatiivo mínimo pretendido.
À SLC, para urgente eleboaração da minuta do

edital, considerando o prazo de entrega assinalado no
despacho SEIC 0778900, destacando que a entrega do
equipamento, nesse sentido, dar-se-á já no período de recesso
forense, o que deverá ser apreciado pela Diretoria-Geral
quando da autorização para abertura da fase externa do
certame.

Diante dessas questões de entrega, temos por
justificada a não diculgação de IRP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778908 e o código CRC 304920C0.
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0778908).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/10/2020, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778924 e o código CRC 16012793.
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  PARA SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS FORA DE GARANTIA, DEFEITUOSO E/OU OBSOLETOS  UTI-
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 347 (0779881).

Observação:

Aquisição de notebooks. Reserva do valor de quant mínimo,
conforme despacho SAD doc. 0778908.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 06/10/2020, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779883 e o código CRC 04BE4ABB.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200 
  

MMiinnuuttaa  
  

PROCESSO Nº: 0006837-69.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente - 
notebooks, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação. 
 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e 
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a 
Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do 
DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente - 
notebooks, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto em relação ao quantitativo mínimo para aquisição, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
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3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos servidores é de 60 (sessenta) dias 
corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses para os itens 1 e 2 e, de 60 
(sessenta) meses para o item 3, em conformidade com o previsto na descriminação dos 
itens no Anexo I - A. 

 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 46;  
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos critérios 

de preferência. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item  ofertado; 
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b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I; 

c) Quantidade ofertada  que deverá a quantidade total prevista no Anexo I-A. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.   O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.   O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.    Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

Minuta do Pregão Eletrônico (0780123)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 153



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

8.13  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

8.20.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.22.   Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta 

ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

8.23.   A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

8.24.   Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
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microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

8.25.   No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

8.26.   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.27.   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

a) no país; 

b) por empresas brasileiras;  

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.28.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.29.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 

16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu 
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artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 

2010. 

8.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos 

da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas 

de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 

7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e 

às grandes empresas na mesma situação. 

8.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor 

preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente 

indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro 

da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

8.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis na 
tabela abaixo , que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
Item Descrição Quantidade Valor Máximo 

Unitário  
1 Notebook tipo 01 35 R$ 7.159,67 
2 Notebook tipo 02 10 R$ 9.030,00 
3 Notebook tipo 03 4 R$ 14.780,33 

 
 

9.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor unitário do item 
ofertado. 

9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
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10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão 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 nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 
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ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 
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10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado; 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
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12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 24.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
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competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, serão 
convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
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a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o bem a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 

contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 

garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório  e ampla defesa. 

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 

Minuta do Pregão Eletrônico (0780123)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 167



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do bem a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  

demais   condições  estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na 

Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    

produtos    (manuais,    termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em 

português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  

técnicos,  conforme  períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em 

seus Anexos; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  

representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao 
andamento de atividades da garantia; 

f) Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       

causarem       ao       patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por 

ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às 
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 

execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, 

eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e 

cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades 

previstas neste edital e seus anexos; 

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 

todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 

documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de responsabilidade  civil, penal e 

administrativa; 

j) Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        

aderentes       e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos 

procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site. 
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l) Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    

pela    Administração,    referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao 

andamento de atividades da garantia técnica. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TER/AL , situada na 
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

 

20.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

 
20.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
20.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
 

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
 
Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

 
20.5. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 
 
20.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 
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IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

21.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência: 
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

 
b) Multa de: 
 

b.1) 0,25% por dia, sobre o valor constante Nota de Empenho, no caso de atraso 
injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho; e 
 
b.1.2)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, 
o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2)  5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.3) 15% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
21.2.1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 
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21.2.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente. 
 
21.2.3. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 

 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.5. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.7. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.8. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.9. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.10. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.11. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.12. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
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multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da 
prova de regularidade para com as Fazendas Estadual do domicílio ou sede do 
Fornecedor; e 
 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
 

 
22.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária 
 
22.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
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23.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 449052 (Equipamentos e Materiais Permanente). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

24.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Planilha de Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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Termo de Referência - TIC nº 23 / 2020 
 

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação 

QUADRO RESUMO 

 
01. Objeto 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizad 

pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - p 

19. 

 

 

 

 

 

 
02. Quantidade 

 

Registro de Preço de 49 (quarenta e nove) notebooks, divididos em 03 (três) tipos, com previsão de 20 (vinte) notebooks do 

exercício 2020. 

 

 

 

 

03. Resumo da Especificação do Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 

Todavia, de forma resumida temos: 

Tipo 01: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 8Gb de memória, conectividade, SO 

03 (três) anos de garantia on-site. 

Tipo 02: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 16Gb de memória, conectividade, SO 

03 (três) anos de garantia on-site 

Tipo 03:os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 512GB, 32Gb de memória, conectividade, SO 

05 (cinco) anos de garantia on-site 

 

 

 
 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da SEIC, em momento opo 

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 11 do presente Estudo Preliminar foi apont 

de R$ 8.000,00/Unid. 

Outrossim, valor foi ajustado e harmonizado com o item 10.2 da Minuta do Edital, na forma do Parecer AJ 
 

Total do Registro = 49 equipamentos * R$ 8.000,00 = R$ 392.000,00 

Para o exercício 2020 = 20 * R$ 8.000,00 = R$ 160.000,00. 

 

 
05. Justificativa 

 

Notebooks atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos; 

Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes de equipamentos com desempenho adequado ao desenvolvimento 

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda. 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos é de 60 (sessenta ) dias corridos após o recebimento da Autorização 

de fornecimento, 

documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

 

 

 
09. Local de Entrega 

 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947 
 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/CIE/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

Descrição Qtd 

Notebook Tipo 01 35 

Notebook Tipo 02 10 

Notebook Tipo 03 04 
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12. Sanções Administrativas 

 

Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 
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13. Prazo de Pagamento Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

 

 
14. Estratégia de Recebimento 

 

Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Recebimento do Objeto: 

 

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

 

Vide 
 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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Anexo I-A - Especificações 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

 

 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, 

defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente,  pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover 

equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 
 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, 

defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente,  pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover 

equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

 

 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de equipamentos, ora em uso, 

com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se 

falar em TI, evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da 

efetividade e continuidade do mister da Secretaria. 

Prover equipamentos para potencial demanda de pontos de 

transmissão remotos nas Eleições de 2018. A estratégia de Registro 

de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º, incisos: 

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos até que se supra 
progressivamente toda a demanda de substituição progressiva; 

 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número limitado, possam implantar os 

equipamentos sem que os mesmo precisem ser estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de 

garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo instrumento que mantenha 

um meio para disponibilizar os notebooks 

demandados e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às 

atividades administrativas e judiciais. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais 

e administrativas. Prover equipamentos para potencial 
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demanda decorrente do teletrabalho. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da 

capacidade produtiva atualizada. Prover equipamentos para 

potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e 

tecnologia em seus dois aspectos apontados: 1 – Garantir a infraestrutura física 

apropriadas às atividades administrativas e judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário nos seguintes 
aspectos: 

 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. 

 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas – 2017/2022 nos seguintes 

aspectos: 

 

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC. 

 

Os equipamentos projetados para aquisição, ainda em 2020, foram objeto de crédio adicional. 

 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de Demanda 

(DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do 

Processo SEI nº 0006837-69.2020.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a renovação do parque de notebooks. 

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 

diferentes empresas no mercado de TIC. Considerando o Item 7 dos Estudos 

Preliminares, não se vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços. 
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2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns e usuais encontradas 

atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente 

definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período 

determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Registro de Preços 

deverá ser realizada de maneira integral. Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de Preços. A 

vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a redução de 

número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em 
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um único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 

fornecimento, durante  o lapso temporal de sua  vigência,  em face de os preços permanecerem à disposição da 

Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, 

IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de 

praxe neste Regional, salvo entendimento superior 

contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela 

contratação por licitação via pregão. Por conta de 

possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO  DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e serviços de 

informática  e automação pela administração pública federal, direta  ou indireta, pelas fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da  União  deve  ser 

aplicado  nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade de exigências, na 

fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 

específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 

energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este tipo de produto, 

segundo o  próprio  INMETRO,  é voluntária,  conforme  Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

 

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste 

Regional, salvo entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela 

contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 

modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO  DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e serviços de 

informática  e automação pela administração pública federal, direta  ou indireta, pelas fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da  União  deve  ser 

aplicado  nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade de exigências, na 

fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 
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específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 

energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este tipo de produto, 

segundo o  próprio  INMETRO,  é voluntária,  conforme  Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura física para sua instalação, 

situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo   o surgimento de demanda muito particular e além da 

previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

 

1. CONFORMIDADE 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 

comprovado através do respectivo certificado; 

2. Os equipamentos não deverão conter 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 diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

A comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição 

pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-

2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria 

mínima Gold. 
2. COMPATIBILIDADE 

1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/); 

2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou Suse. 

 

1. Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

 

1 Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

 

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela 

decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel cumprimento do 

mesmo e da proposta; 

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação 

referente ao mesmo; 

 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; e 

 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa. 
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2.14 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

 

1. Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  demais   condições  

estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no 

Contrato; 

2. Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    produtos    (manuais,    

termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

3. Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  técnicos,  conforme  

períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Administração sobre mudanças nos 

dados para contato com a Central de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  representante  da  

Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao andamento de atividades da garantia; 

6. Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       causarem       ao       

patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por ocasião da execução do objeto, 

procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos serviços de 

garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 

trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de 

aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

8. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que 

possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos 

dados, informações, regras de negócios, documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de 

responsabilidade  civil, penal e administrativa; 

10.  Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        aderentes       

e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos procedimentos estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do TRE/AL; 

11. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a 

garantia on-site. 

12. Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    pela    Administração,    

referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

 

As especificações técnicas apresentadas são mínimas, sendo aceitos equipamentos com características 

técnicas superiores, desde que compatíveis. 
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NOTEBOOK - TIPO 01 
 

PROCESSADOR 

 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 

 

 

BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de 
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códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo 

BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 8GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 

 

 

ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 
3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 
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2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 

 

 

TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 

 

 

ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 

4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 
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3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 
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2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 
smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seu hardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 

 

 

ACESSÓRIOS 

 

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 
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CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e 

seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local 

(on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento, não 

sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura 

conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 

padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 

acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 
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3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 

citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante 

deverá ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes 
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para firmar e declarar as exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

 

NOTEBOOK - TIPO 02 

 

PROCESSADOR 
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1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 10.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2200 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 

 

 

BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de 

rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e 

Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 16GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 
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ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 
3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 

 

 

TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 
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ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 

4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 
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Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 

smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seuhardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 

 

 

ACESSÓRIOS 
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1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 

 

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e 

seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local 

(on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento, não 

sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura 

conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 

padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 
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acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 

citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção 
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durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a 

mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes para firmar e declarar as 

exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

 

 

 

NOTEBOOK - TIPO 03 

 

PROCESSADOR 

 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 12.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2300 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 
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BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de 

rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e 

Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 32GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 

 

 

ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 512GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 

 

https://sei.tre-

al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=80532

6&infra_sistema=100… 1 
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3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 

4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 

 

 

TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 

 

 

ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 
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4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 
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Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 

smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seuhardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 
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ACESSÓRIOS 

 

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 

 

 

MONITOR 

 

1. Cada equipamento deverá acompanhar no mínimo 02 (dois) monitores com as seguintes características mínimas 

abaixo: 

2. Tecnologia LED mínimo 23.5 polegadas LED IPS ou superior; 

3. Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9; 

4. Brilho mínimo de 250 cd/m2; 

5. Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1; 

6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms; 

7. Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus; 

8. Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus; 

9. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; 

10. Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior; 

11. Possuir interfaces de conexões tipo Display Port; 

12. Deve possuir obrigatoriamente regulagem de altura de no mínimo 10cm e rotação da tela mínima de 90 

graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot), não 

sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 
13. Deve ser compatível com Windows 10; 
14. Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136, 1 (um) cabo de 

vídeo Display Port; 

15. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de 

voltagem; 

 

 

DOCKING STATION 

 

1. Deve possuir interface para conexão com linha de Notebooks ofertado; 

2. Possuir botão de ligar e desligar devidamente identificado com indicador luminoso; 

3. Deve possuir no mínimo as seguintes interfaces / conectores externos: 

4. 02(duas) portas Disply Port para monitores; 

5. 03(três) portas USB 3.0 e 01 (uma) USB-C; 

6. 01(uma) interface RJ-45 para rede ethernet 10/100/1000Mbits; 

7. Possuir suporte para conexão de dispositivo de segurança compatível com trava de segurança do tipo kensington 

ou Noble Lock; 

8. Possuir conector externo do tipo Combopara áudio; 

9. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento Onsite; 
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10. Deverá ser comprovado em documento do fabricante que a docking station ofertada são de fabricação 

(própria ou OEM) e que a respectiva é totalmente compatível, homologada e funcional com o Notebook 

Tipo III ofertado. A comprovação ser realizada através de catalogo do produto ofertado, que deverá ser de 

domínio público com data anterior a publicação desse edital. 

 

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. Os equipamentos ofertados deverão possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 60 

(sessenta e seis) meses para notebook, bateria e monitores, todos esses com reposição de peças, mão de 

obra e atendimento no local (on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do 

fabricante do equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de 

comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 

Minuta do Pregão Eletrônico (0780123)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 204



  

https://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_docume

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 

padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 

acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 
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citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante 

deverá ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes 

para firmar e declarar as exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades (Art. 18, 

§ 3º, III, a, 1): 

 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por representar os interesses do 

órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação das ações 

necessárias para que os objetivos sejam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado para coordenar 

e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o 

gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 

67, da Lei nº 8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado para auxiliar 

o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva 

autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos quantitativos indicados no pedido de 

fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado por cada 

fornecimento individualmente; 
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3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo fabricante do(s) 

referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão do aceite definitivo 

pela unidade competente do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não deverão conter marcas, 

amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem entregues em pleno estado de funcionamento; 
6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste Termo de 

Referência e em seus Anexos; 
7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários para o seu pleno estado de 

funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os 

respectivos equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para 

substituições durante o período de garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem como adicionar demais 

acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se desobrigar da 

garantia, desde que tal fato não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese 

que deverá ser devidamente comprovada; 
9. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos documentos exigidos neste 

Termo de Referência e em seus Anexos. 
 

Recebimento do Objeto: 

 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os equipamentos 

estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do 

Tribunal; 

3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e testes não-destrutivos, por 

amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez por cento) e não 

menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes 

nos demais equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 

quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 

equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que acompanham os 

equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos equipamentos e 

adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3): 

 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta 

contratação. 

 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem bancária, no 

prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas 

as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos: 
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a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscaleletrônica, 

se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o 

INSS; do Certificado  de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da   

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 

Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do Fornecedor; e 
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. 

Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere ao fornecimento de 

equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

 

 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 

8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
1. Advertência: 

1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação contratual e terá 

que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 

da notificação; e 

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as justificativas 

apresentadas, a Contratada será advertida; 

2. Multa de: 

1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso 

de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, 

com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 

Empenho ou instrumento contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 

a 

não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 

Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, 

ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento; 

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da 

obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 
3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução de 

ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de fornecimento com a Contratada. 
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

pena de multa. 
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4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente 

devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes 

da instauração do regular procedimento administrativo. 

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 

consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% 

(meio por cento) ao mês. 
7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de Guia de 

Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor 

será o IPCA. 
9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação 

da penalidade no diário eletrônico. 
 

 

 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

 

 

Garantia mínima 36 (trinta e seis) ou 60 (sessenta) 

meses, conforme o item. Estar comprovadamente 

ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

 

 

 

 

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX 

 

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00 

 

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico suprarreferido, 

celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discriminado: 
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Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

     

     

TOTAL: 
 

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão cobertas com 

recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de 

fornecimento, nota de  empenho  ou  instrumento  formal  e equivalente, conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 
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RESUMO DE STATUS DA ATA 

 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

 

Quantitativo executado via 
 

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 

 

 

Quantitativo executado via 
 

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 

 

SALDO ATA:  

 

 

 

 

Gestor da Ata - 

Portaria TRE/AL 

nº XX/XXXX 

Maceió, 28 de 

agosto de 2020. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA, Assessor(a) de Gabinete, em 11/09/2020, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DEBULHÕES, Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0006837-69.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº xx/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019., de 31 de maio 
de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas 
legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº xx/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos servidores é de 60 (sessenta) dias 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses para os itens 1 e 2, e de 60 
(sessenta) meses para o item 3, em conformidade com o previsto na descriminação dos 
itens no anexo I-A do Edital. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o bem a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o 
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório  e ampla defesa. 

 

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
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Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do bem a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  

demais   condições  estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na 

Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    

produtos    (manuais,    termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em 

português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  

técnicos,  conforme  períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em 

seus Anexos; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  

representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao 

andamento de atividades da garantia; 

f) Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       

causarem       ao       patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por 

ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 

execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, 

eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e 

cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades 

previstas neste edital e seus anexos; 

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 

todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 

documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de responsabilidade  civil, penal e 
administrativa; 

j) Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        

aderentes       e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos 
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procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site. 

l) Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    

pela    Administração,    referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao 

andamento de atividades da garantia técnica. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TER/AL , situada na 
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

 

6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será 
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

 
6.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
6.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
 

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
 
Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

 
6.5. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 
 
6.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 
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VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

7.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência: 
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

 
b) Multa de: 
 

b.1) 0,25% por dia, sobre o valor constante Nota de Empenho, no caso de atraso 
injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho; e 
 
b.1.2)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, 
o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2)  5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.3) 15% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.2.1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 
 
7.2.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente. 
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7.2.3. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 

 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.5. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.7. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.8. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.9. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.10. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.11. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.12. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
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corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do 
Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual do 
domicílio ou sede do Fornecedor; e 

 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

 
 

8.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária 
 
8.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 

10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7689 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando o registro de preços de
notebooks.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do valor estimado
para a contratação.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.29.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

Foi ajustada a redação do item 6 do Termo de Referência. O prazo de entrega foi
estabelecido em 60 dias, conforme solicitado. O prazo de pagamento foi fixado em 10
dias, caso entenda de forma diversa, solicto indicar outro prazo.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/10/2020, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/10/2020, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780125 e o código CRC 2A292D98.

0006837-69.2020.6.02.8000 0780125v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.
Reporto-me à Informação nº 7689, da SLC

(doc. 0780125), acerca da qual nada temos a opor, para
submeter a minuta de evento 0780123 à análise e aprovação
da Assessoria Jurídica, em atenção ao disposto no Parágrafo
único do art. 38, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2020, às 23:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780362 e o código CRC 41447608.

0006837-69.2020.6.02.8000 0780362v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006837-69.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : REGIStRO DE PREÇOS. NOTEBOOKS.

 

Parecer nº 1880 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de registro de preços para

eventual aquisição de 20 (vinte) notebooks,  conforme termo
de referência (0752123), a fim de substituir equipamentos
fora de garantia, defeituosos e/ou obsoletos utilizados,
notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim
para prover equipamentos para potencial demanda decorrente
do teletrabalho - pandemia de COVID-19.

 
2. DO PROCEDIMENTO
Constam dos autos os seguintes documentos: 
- Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº

12/2020 (0737576), nos termos da Resolução CNJ nº
182/2013;

- Portaria nº 257/2020 (0744235), que nomeou
a  Comissão de Planejamento;

- Estudos Preliminares (0749818), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013;

- Termo de Referência TIC 23  (0752123);
- Aprovação do TR pelo Secretário de Tecnologia da

Informação (0760677);
- Aprovação do TR pelo Secretário de

Administração (0761311);
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC (0772520);
- Planilhas de estimativa de preços  (0772518);
- Reserva de Crédito (0779881)  para cobrir as

despesas previstas para aquisição neste exercício;
- Justificativa da SAD para não divulgação de IRP

(0778908);
-Minuta de edital de licitação na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM
(0780123), elaborada pela SLC, objetivando o Registro de
Preços de material permanente - notebooks, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.

 
3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, com
alterações feitas pelo Decreto nº 9.488/2018.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
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ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0752123).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via pregão,
tudo conforme consta no item 20.1, do documento "Estudos
Preliminares" (0749818), registrando-se, ainda, que todos os
atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da
Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 10.024/2019,
foram devidamente observados.

 Frise-se que o presente procedimento contém
todos os elementos necessários, segundo as prescrições do
art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais sejam, a justificativa
da contratação, o termo de referência, a planilha de custo,
previsão orçamentária e a minuta do edital, sendo que esta
não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução
do objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente, ainda, a autorização de abertura da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
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habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de  participação na
licitação para microempresas e empresas de pequeno porte
quanto aos critérios de desempate.  

Igualmente,  a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes, inclusive no que concerne aos novos limites de
adesão previstos pelo Decreto nº 9.488/2018.
 

5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina a PORTARIA

PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Segue a lista de
verificação contida no Anexo II - Atos administrativos e
documentos necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico, prévios às contratações de bens e serviços de
tecnologia da informação

 

ItemQuestionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi devidamente autuado?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2

A demanda por bens e/ou serviços de TI está em harmonia com o
Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou com o Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do
TRE/AL, alinhados com o Planejamento Estratégico do Poder
Judiciário?

Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº 182/2013

SIM 0737576

3

A unidade demandante da contratação para os fins do disposto
no caput do art. 7º e o seu § 1º, ambos da Resolução nº 182/2013,
apresentou no 1º trimestre do ano que antecede a contratação os
elementos suficientes para subsidiar a proposta orçamentária e até
o dia 30 de novembro do mesmo ano o Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, na forma do
Manual de Contratações de TI do TRE/AL - Etapas do Planejamento
da Contratação?

Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser
elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução,
pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em
harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas as contratações
necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos
planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido até
o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à autoridade
competente do órgão que deliberará sobre as ações e os
investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação a
serem realizados.

SIM 0737576

Consta dos autos Estudos Preliminares e Projeto Básico ou Termo
de Referência? 0749818
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4 de Referência?

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013
SIM

0752123

5
Se a contratação for de mão de obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou Plano de Trabalho, nos
termos do art. 9º da Resolução nº 182/2013, antes de fazer o
Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da Contratação
estão cientes de que não poderão ser objeto de contratação de
STIC:

     (1) mais de uma solução de TI em um único contrato; e

     (2) gestão de processos de Tecnologia da Informação e
Comunicação, incluindo segurança da informação

SIM  

7

Na hipótese de a contratação se destinar à aquisição de serviço de
Suporte Técnico aos processos de planejamento e avaliação da
qualidade da Solução STIC, o responsável indicado para
supervisionar o contrato é servidor deste TRE?

Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ nº 182/2013.

 N/A  

8

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da Contratação
estão cientes de que a empresa contratada para prover a STIC não
poderá ser a mesma que avalia, mensura ou fiscaliza o objeto da
contratação?

Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da Resolução CNJ nº 182/2013

SIM  

9 Foram observadas as vedações constantes do art. 11 da Resolução
CNJ nº 182/2013? SIM  

10 Os Estudos Preliminares contemplam as etapas previstas no § 1º do
art. 12 da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM  

11
Consta dos autos o Documento de Oficialização da Demanda,
contemplando os elementos enunciados no § 5º do art. 12 da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM  

12 Foi instituída equipe de planejamento da contratação, na forma dos
§§ 5º, 6º e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0744235

13 Houve a indicação do Gestor do Contrato, Fiscal do Contrato ou
Equipe de Gestão? SIM

0752123

(item 11 -
SAD)

14
A equipe de planejamento foi quem elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM  

15
O titular da área demandante aprovou os termos da contratação?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0760677)

16
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da
contratação pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0738208

17

A Equipe de Planejamento da Contratação produziu justificativa para
a não elaboração da documentação exigida em cada uma das etapas
dos Estudos Preliminares da STIC (análise de viabilidade da
contratação, sustentação do contrato, estratégia para a contratação
e análise de risco)?

Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº 182/2013

N/A  

18 O documento viabilidade da contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0749818

19 O documento sustentação do contrato contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 15, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0749818

20 O documento estratégia para a contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0749818
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21 O documento análise de riscos contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0749818

22 A Equipe de Planejamento da Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os Estudos Preliminares da STIC? SIM 0752123

23
A Equipe de Planejamento da Contratação observou o constante nos
§§ 1º, 2º e 3º, do art. 18, da Resolução nº 182/2013, na elaboração
do TR?

SIM 0752123

24 O Termo de Referência contém ainda os elementos mínimos
estabelecidos na Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0752123

25 O titular da área demandante aprovou os Estudos Preliminares e o
Termo de Referência da Contratação? SIM 0760677

PESQUISA DE PREÇOS  

26
 Antes da pesquisa de preços, consta a aprovação motivada do
Termo de Referência pela autoridade competente?

Ref. art. 14, II do Decreto nº 10.024/2019
SIM 0761311

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 2 | 5

 

27

 Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do
ramo do objeto da licitação?

Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 3º, XI do Decreto nº
10.024/2019, arts. 15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/1993, art. 22,
IN/SLTI 04/2014 e IN/SLTI 05/2014.

SIM 0772520

28

Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado em planilhas
que expresse a composição de todos os seus custos unitários
baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo
do objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/1993 e art.
15, XII, “a”, da IN/SLTI 02/2008), assim como a respectiva
pesquisa de preços realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93, art.
15, XII, “b”, IN/SLTI 02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU

N/A
 

 

29
Quando da utilização de método de pesquisa diverso do disposto
no § 2º do art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal situação justificada?

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

30
No caso de pesquisa com menos de 3 preços/fornecedores, foi
apresentada justificativa?

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

31
A Seção de Compras avaliou a estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com aquele praticado no mercado
ou encaminhou a pesquisa para manifestação da unidade
demandante, conforme o caso?

SIM 0772520

32
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

NÃO  

33
Consta dos autos justificativa para o afastamento da exclusividade
prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

N/A  

34
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço cotado?

SIM 0780123

35

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

SIM 0780123
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36
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em razão
do valor da contratação (caso previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

NÃO  

37
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM 0752123

38
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

NÃO  

 

39
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

40
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de
lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM 0780123

41 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital
estão de acordo com a legislação? SIM  

42 As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas
na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM  

43 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a
ser contratado? SIM  

44 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira? NÃO  

45 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

46 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

47 A minuta do contrato estabelece prazo razoável (não exíguo) para
início da prestação de serviços? N/A  

48 A minuta do contrato/ata contém descrição dos prazos e modo
para fornecimento de bens e/ou prestação dos serviços? SIM (edital)

49 A minuta do contrato/ata contém descrição das obrigações
atribuídas ao TRE-AL e à fornecedora? SIM (edital)

50
A minuta do contrato/ata contém obrigação à fornecedora de
manter as condições de habilitação durante a execução do
contrato?

SIM (edital)

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 4 | 5

 

51
A minuta do contrato/ata contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em
inadimplemento?

SIM (edital)

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para
a fornecedora, a obrigação de prestar garantia de execução
do contrato? (A decisão compete à autoridade que ordenar a
despesa).

NÃO  

53 A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o definitivo? SIM (edital)

54 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? NÃO  

irreajustáveis 
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55 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM

irreajustáveis 

(edital)

56
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para
a fornecedora, a obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS  

57
A SLC/COMAP verificou os dispositivos legais que dispõem
sobre a margem de preferência?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
SIM 0780123

58

A SLC/COMAP, em face do valor estimado do objeto, verificou
a possibilidade de a licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

N/A  

59
A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art. 10
do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A  

60
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

61

 Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 13, III e 8º, V do
Decreto 10.024/2019

 Próxima fase

62
 Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 20 do Decreto nº
10.024/2019

 Próxima fase

63
 Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 14, V,  16,
I,  17, 18 e 8, VI, do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

64
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

NÃO
JUSTIFICATIVA

0778908

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

65

 Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

Ref. art. 8º, IV, do Decreto nº 10.024/2019 e arts. 7º, § 2º,
III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93.

SIM  0779881

66
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000

N/A  

67
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa?

Ref. art. 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000
N/A  

 

6. CONCLUSÃO

Após a análise da minuta apresentada, verificamos
a necessidade de algumas alterações, a saber:

 
a) inserir no preâmbulo a menção ao
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Decreto nº 9.488/2018, que alterou o
Decreto nº 7.892/2013,
b) na minuta do edital, ponderar acerca
da necessidade de exigência de
qualificação econômico-financeira;
c) corrigir o item do TR "Recursos
O r ç a m e n t á r i o s : As despesas
d e corre nt e s d a prestação dos
serviços pretendido serão cobertas
c o m recursos de MATERIAL
PERMANENTE DE TI" (sic) pois se trata
de aquisição de material permanente.
 

Ademais, dada a expressividade dos valores
unitários dos equipamentos e a especificidade do mercado,
parece de bom alvitre que se consulte a unidade requisitante,
para eventual manifestação acerca do tema.

 
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 07/10/2020, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/10/2020, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780584 e o código CRC 0BD20265.

0006837-69.2020.6.02.8000 0780584v35
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2020.
Em atenção ao Parecer nº 1880, da AJ-DG

(doc. 0780584), item 6, remeto os presentes autos à SLC para:
a) inserir no preâmbulo a menção ao Decreto
nº 9.488/2018, que alterou o Decreto nº
7.892/2013,
b) na minuta do edital, ponderar acerca da
necessidade de exigência de qualificação
econômico-financeira;
c) corrigir o item do TR "Recursos
Orçamentários: As despesas
decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos
de MATERIAL PERMANENTE DE TI" (sic)
pois se trata de aquisição de material
permanente. (grifos do original).

 

Quanto à letra "b" incluir as exigências de
qualificação econômico-financeiras comumente adotadas para
aquisições dessa natureza (seguir modelos anteriores).

 
Em paralelo, à COINF, em face da seguinte

ponderação:
Ademais, dada a expressividade dos valores
unitários dos equipamentos e a especificidade
do mercado, parece de bom alvitre que se
consulte a unidade requisitante, para eventual
manifestação acerca do tema.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2020, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781084 e o código CRC 0328347E.

0006837-69.2020.6.02.8000 0781084v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2020.
À SAD
(Em paralelo aos membros da comissão de

planejamento Portaria 257/2020 - 0744235 para ciência e
eventuais considerações)

 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0781084, quanto ao

item:
 
c) corrigir o item do TR "Recursos

Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação
dos serviços pretendido serão cobertas com recursos
de MATERIAL PERMANENTE DE TI" (sic) pois se trata de
aquisição de material permanente. (grifos do original).

 
Talvez a sentença  "As despesas

decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE
TI" (sic), eventualmente originadora da dúvida, tenha sido
capturada do Item 5 Modelos (templates) propostos a serem
utilizados na contratação. Se assim ocorreu, ressalto se tratar
como destacado no tópico de modelo para a Ordem de
Fornecimento, sem a finalidade, a princípio ou nesta fase, de
nortear classificação do bem e que, a despeito do erro
gramatical, com a devida vênia, smj, e pela celeridade de
feitos, tem correção, dada a urgência de licitar, superável.

Neste sentido, advogo em prejuízo da linguagem
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escorreita, que sempre deve ser buscada, e  em favor da
celeridade e efetividade do feito.

 
 
b) na minuta do edital, ponderar acerca da

necessidade de exigência de qualificação econômico-
financeira;

 
A inserção de  exigências de

habilitação econômico-financeira é indiferente à unidade
demandante; em face da expressividade dos valores licitados.

De observar que, salvo melhor juízo, por se tratar
de registro de preços, há salvaguarda suficiente para a
Administração com a conferência do bem/serviço entregue e
atestado que, apenas em caso positivo, é fato desencadeador
de pagamento ao fornecedor.

E, mais uma vez, por se tratar de Registro de
Preços, cada ordem de fornecimento pode ter valor singular e,
não necessariamente, valor expressivo.

 
Respeitosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante Portaria 257/2020 - 0744235

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 07/10/2020, às 18:46,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781176 e o código CRC F4CF7D44.

0006837-69.2020.6.02.8000 0781176v1

Despacho COINF 0781176         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 235



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2020.
À SLC
(Em paralelo À SAD para ciência)
 
Sra. Chefe,
 
Conforme orientação do Sr. Secretário de

Administração remeto os autos a Vossa Senhoria para
continuidade do feito.

Outrossim, quanto a expressividade dos valores
unitários dos equipamentos, conforme destaque do Despacho
GSAD 0781084, cumpre-me informar que equipamento de TI
tem forte identidade de preço com as variações cambias (U$)
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Notórias as incertezas que tem inundado no
noticiário nacional e internacional que afetam o valor da
moeda nacional, com visto no gráfico acima, em expressiva
elevação.

Quanto ao valor por tipo, registro que quanto mais
especializada a atividade, por natural, maior o nível de
exigência em relação ao conjunto de especificações técnicas
e, por conseguinte, até mesmo, por redução de escala de
mercado demandante, há maiores preços encontrados.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 07/10/2020, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781203 e o código CRC 717B9549.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200 
  

MMiinnuuttaa  
  

PROCESSO Nº: 0006837-69.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente - 
notebooks, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação. 
 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 
o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio 
da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela 
Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente - 
notebooks, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto em relação ao quantitativo mínimo para aquisição, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
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3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos servidores é de 60 (sessenta) dias 
corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses para os itens 1 e 2 e, de 60 
(sessenta) meses para o item 3, em conformidade com o previsto na descriminação dos 
itens no Anexo I - A. 

 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 46;  
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos critérios 

de preferência. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item  ofertado; 
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b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I; 

c) Quantidade ofertada  que deverá a quantidade total prevista no Anexo I-A. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.   O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.   O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.    Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.13  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

8.20.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.22.   Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta 

ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

8.23.   A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

8.24.   Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
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microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

8.25.   No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

8.26.   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.27.   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

a) no país; 

b) por empresas brasileiras;  

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.28.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.29.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 

16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu 
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artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 

2010. 

8.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos 

da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas 

de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 

7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e 

às grandes empresas na mesma situação. 

8.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor 

preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente 

indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro 

da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

8.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis na 
tabela abaixo , que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
Item Descrição Quantidade Valor Máximo 

Unitário  
1 Notebook tipo 01 35 R$ 7.159,67 
2 Notebook tipo 02 10 R$ 9.030,00 
3 Notebook tipo 03 4 R$ 14.780,33 

 
 

9.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor unitário do item 
ofertado. 

9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
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10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão 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 nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 
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ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 
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10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado; 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
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12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 24.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
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competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, serão 
convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
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a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o bem a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 

contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 

garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório  e ampla defesa. 

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do bem a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  

demais   condições  estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na 

Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    

produtos    (manuais,    termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em 

português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  

técnicos,  conforme  períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em 

seus Anexos; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  

representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao 
andamento de atividades da garantia; 

f) Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       

causarem       ao       patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por 

ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às 
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 

execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, 

eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e 

cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades 

previstas neste edital e seus anexos; 

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 

todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 

documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de responsabilidade  civil, penal e 

administrativa; 

j) Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        

aderentes       e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos 

procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site. 
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l) Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    

pela    Administração,    referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao 

andamento de atividades da garantia técnica. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TER/AL , situada na 
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

 

20.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

 
20.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
20.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
 

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
 
Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

 
20.5. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 
 
20.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 
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IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

21.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência: 
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

 
b) Multa de: 
 

b.1) 0,25% por dia, sobre o valor constante Nota de Empenho, no caso de atraso 
injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho; e 
 
b.1.2)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, 
o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2)  5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.3) 15% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
21.2.1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 
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21.2.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente. 
 
21.2.3. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 

 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.5. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.7. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.8. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.9. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.10. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.11. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.12. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
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multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da 
prova de regularidade para com as Fazendas Estadual do domicílio ou sede do 
Fornecedor; e 
 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
 

 
22.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária 
 
22.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
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23.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 449052 (Equipamentos e Materiais Permanente). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

24.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Planilha de Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0781612)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 265



  

https://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_docume

 
 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 

 

 

Termo de Referência - TIC nº 23 / 2020 
 

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação 

QUADRO RESUMO 

 
01. Objeto 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizad 

pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - p 

19. 

 

 

 

 

 

 
02. Quantidade 

 

Registro de Preço de 49 (quarenta e nove) notebooks, divididos em 03 (três) tipos, com previsão de 20 (vinte) notebooks do 

exercício 2020. 

 

 

 

 

03. Resumo da Especificação do Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 

Todavia, de forma resumida temos: 

Tipo 01: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 8Gb de memória, conectividade, SO 

03 (três) anos de garantia on-site. 

Tipo 02: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 16Gb de memória, conectividade, SO 

03 (três) anos de garantia on-site 

Tipo 03:os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 512GB, 32Gb de memória, conectividade, SO 

05 (cinco) anos de garantia on-site 

 

 

 
 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da SEIC, em momento opo 

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 11 do presente Estudo Preliminar foi apont 

de R$ 8.000,00/Unid. 

Outrossim, valor foi ajustado e harmonizado com o item 10.2 da Minuta do Edital, na forma do Parecer AJ 
 

Total do Registro = 49 equipamentos * R$ 8.000,00 = R$ 392.000,00 

Para o exercício 2020 = 20 * R$ 8.000,00 = R$ 160.000,00. 

 

 
05. Justificativa 

 

Notebooks atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos; 

Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes de equipamentos com desempenho adequado ao desenvolvimento 

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda. 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos é de 60 (sessenta ) dias corridos após o recebimento da Autorização 

de fornecimento, 

documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

 

 

 
09. Local de Entrega 

 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947 
 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/CIE/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

Descrição Qtd 

Notebook Tipo 01 35 

Notebook Tipo 02 10 

Notebook Tipo 03 04 
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12. Sanções Administrativas 

 

Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 
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13. Prazo de Pagamento Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

 

 
14. Estratégia de Recebimento 

 

Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Recebimento do Objeto: 

 

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

 

Vide 
 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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Anexo I-A - Especificações 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

 

 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, 

defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente,  pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover 

equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 
 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, 

defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente,  pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover 

equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

 

 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de equipamentos, ora em uso, 

com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se 

falar em TI, evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da 

efetividade e continuidade do mister da Secretaria. 

Prover equipamentos para potencial demanda de pontos de 

transmissão remotos nas Eleições de 2018. A estratégia de Registro 

de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º, incisos: 

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos até que se supra 
progressivamente toda a demanda de substituição progressiva; 

 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número limitado, possam implantar os 

equipamentos sem que os mesmo precisem ser estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de 

garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo instrumento que mantenha 

um meio para disponibilizar os notebooks 

demandados e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às 

atividades administrativas e judiciais. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais 

e administrativas. Prover equipamentos para potencial 
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demanda decorrente do teletrabalho. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da 

capacidade produtiva atualizada. Prover equipamentos para 

potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e 

tecnologia em seus dois aspectos apontados: 1 – Garantir a infraestrutura física 

apropriadas às atividades administrativas e judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário nos seguintes 
aspectos: 

 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. 

 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas – 2017/2022 nos seguintes 

aspectos: 

 

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC. 

 

Os equipamentos projetados para aquisição, ainda em 2020, foram objeto de crédio adicional. 

 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de Demanda 

(DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do 

Processo SEI nº 0006837-69.2020.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a renovação do parque de notebooks. 

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 

diferentes empresas no mercado de TIC. Considerando o Item 7 dos Estudos 

Preliminares, não se vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços. 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0781612)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 270



  

https://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_docume

 
 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 

 

 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns e usuais encontradas 

atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente 

definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período 

determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Registro de Preços 

deverá ser realizada de maneira integral. Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de Preços. A 

vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a redução de 

número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em 
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um único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 

fornecimento, durante  o lapso temporal de sua  vigência,  em face de os preços permanecerem à disposição da 

Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, 

IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de 

praxe neste Regional, salvo entendimento superior 

contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela 

contratação por licitação via pregão. Por conta de 

possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO  DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e serviços de 

informática  e automação pela administração pública federal, direta  ou indireta, pelas fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da  União  deve  ser 

aplicado  nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade de exigências, na 

fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 

específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 

energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este tipo de produto, 

segundo o  próprio  INMETRO,  é voluntária,  conforme  Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

 

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste 

Regional, salvo entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela 

contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 

modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO  DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e serviços de 

informática  e automação pela administração pública federal, direta  ou indireta, pelas fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da  União  deve  ser 

aplicado  nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade de exigências, na 

fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 
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específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 

energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este tipo de produto, 

segundo o  próprio  INMETRO,  é voluntária,  conforme  Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura física para sua instalação, 

situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo   o surgimento de demanda muito particular e além da 

previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

 

1. CONFORMIDADE 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 

comprovado através do respectivo certificado; 

2. Os equipamentos não deverão conter 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 diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

A comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição 

pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-

2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria 

mínima Gold. 
2. COMPATIBILIDADE 

1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/); 

2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou Suse. 

 

1. Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

 

1 Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

 

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela 

decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel cumprimento do 

mesmo e da proposta; 

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação 

referente ao mesmo; 

 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; e 

 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa. 
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2.14 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

 

1. Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  demais   condições  

estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no 

Contrato; 

2. Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    produtos    (manuais,    

termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

3. Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  técnicos,  conforme  

períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Administração sobre mudanças nos 

dados para contato com a Central de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  representante  da  

Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao andamento de atividades da garantia; 

6. Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       causarem       ao       

patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por ocasião da execução do objeto, 

procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos serviços de 

garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 

trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de 

aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

8. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que 

possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos 

dados, informações, regras de negócios, documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de 

responsabilidade  civil, penal e administrativa; 

10.  Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        aderentes       

e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos procedimentos estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do TRE/AL; 

11. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a 

garantia on-site. 

12. Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    pela    Administração,    

referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

 

As especificações técnicas apresentadas são mínimas, sendo aceitos equipamentos com características 

técnicas superiores, desde que compatíveis. 
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NOTEBOOK - TIPO 01 
 

PROCESSADOR 

 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 

 

 

BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de 
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códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo 

BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 8GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 

 

 

ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 
3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 
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2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 

 

 

TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 

 

 

ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 

4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 
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3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 
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2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 
smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seu hardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 

 

 

ACESSÓRIOS 

 

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 

 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0781612)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 279



  

https://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_docume

 
 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 

 

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e 

seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local 

(on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento, não 

sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura 

conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 

padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 

acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 
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3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 

citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante 

deverá ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes 
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para firmar e declarar as exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

 

NOTEBOOK - TIPO 02 

 

PROCESSADOR 
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1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 10.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2200 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 

 

 

BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de 

rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e 

Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 16GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 
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ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 
3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 

 

 

TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 
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ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 

4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 
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Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 

smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seuhardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 

 

 

ACESSÓRIOS 
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1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 

 

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e 

seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local 

(on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento, não 

sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura 

conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 

padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 
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acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 

citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção 
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durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a 

mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes para firmar e declarar as 

exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

 

 

 

NOTEBOOK - TIPO 03 

 

PROCESSADOR 

 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 12.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2300 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 
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BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de 

rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e 

Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 32GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 

 

 

ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 512GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 

 

https://sei.tre-
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 

4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 

 

 

TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 

 

 

ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 
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4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 
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Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 

smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seuhardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 
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ACESSÓRIOS 

 

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 

 

 

MONITOR 

 

1. Cada equipamento deverá acompanhar no mínimo 02 (dois) monitores com as seguintes características mínimas 

abaixo: 

2. Tecnologia LED mínimo 23.5 polegadas LED IPS ou superior; 

3. Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9; 

4. Brilho mínimo de 250 cd/m2; 

5. Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1; 

6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms; 

7. Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus; 

8. Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus; 

9. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; 

10. Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior; 

11. Possuir interfaces de conexões tipo Display Port; 

12. Deve possuir obrigatoriamente regulagem de altura de no mínimo 10cm e rotação da tela mínima de 90 

graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot), não 

sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 
13. Deve ser compatível com Windows 10; 
14. Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136, 1 (um) cabo de 

vídeo Display Port; 

15. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de 

voltagem; 

 

 

DOCKING STATION 

 

1. Deve possuir interface para conexão com linha de Notebooks ofertado; 

2. Possuir botão de ligar e desligar devidamente identificado com indicador luminoso; 

3. Deve possuir no mínimo as seguintes interfaces / conectores externos: 

4. 02(duas) portas Disply Port para monitores; 

5. 03(três) portas USB 3.0 e 01 (uma) USB-C; 

6. 01(uma) interface RJ-45 para rede ethernet 10/100/1000Mbits; 

7. Possuir suporte para conexão de dispositivo de segurança compatível com trava de segurança do tipo kensington 

ou Noble Lock; 

8. Possuir conector externo do tipo Combopara áudio; 

9. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento Onsite; 
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10. Deverá ser comprovado em documento do fabricante que a docking station ofertada são de fabricação 

(própria ou OEM) e que a respectiva é totalmente compatível, homologada e funcional com o Notebook 

Tipo III ofertado. A comprovação ser realizada através de catalogo do produto ofertado, que deverá ser de 

domínio público com data anterior a publicação desse edital. 

 

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. Os equipamentos ofertados deverão possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 60 

(sessenta e seis) meses para notebook, bateria e monitores, todos esses com reposição de peças, mão de 

obra e atendimento no local (on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do 

fabricante do equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de 

comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 
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padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 

acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 
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citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante 

deverá ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes 

para firmar e declarar as exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades (Art. 18, 

§ 3º, III, a, 1): 

 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por representar os interesses do 

órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação das ações 

necessárias para que os objetivos sejam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado para coordenar 

e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o 

gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 

67, da Lei nº 8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado para auxiliar 

o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva 

autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos quantitativos indicados no pedido de 

fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado por cada 

fornecimento individualmente; 
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3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo fabricante do(s) 

referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão do aceite definitivo 

pela unidade competente do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não deverão conter marcas, 

amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem entregues em pleno estado de funcionamento; 
6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste Termo de 

Referência e em seus Anexos; 
7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários para o seu pleno estado de 

funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os 

respectivos equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para 

substituições durante o período de garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem como adicionar demais 

acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se desobrigar da 

garantia, desde que tal fato não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese 

que deverá ser devidamente comprovada; 
9. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos documentos exigidos neste 

Termo de Referência e em seus Anexos. 
 

Recebimento do Objeto: 

 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os equipamentos 

estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do 

Tribunal; 

3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e testes não-destrutivos, por 

amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez por cento) e não 

menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes 

nos demais equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 

quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 

equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que acompanham os 

equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos equipamentos e 

adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3): 

 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta 

contratação. 

 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem bancária, no 

prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas 

as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos: 
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a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscaleletrônica, 

se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o 

INSS; do Certificado  de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da   

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 

Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do Fornecedor; e 
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. 

Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere ao fornecimento de 

equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

 

 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 

8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
1. Advertência: 

1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação contratual e terá 

que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 

da notificação; e 

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as justificativas 

apresentadas, a Contratada será advertida; 

2. Multa de: 

1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso 

de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, 

com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 

Empenho ou instrumento contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 

a 

não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 

Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, 

ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento; 

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da 

obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 
3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução de 

ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de fornecimento com a Contratada. 
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

pena de multa. 
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4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente 

devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes 

da instauração do regular procedimento administrativo. 

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 

consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% 

(meio por cento) ao mês. 
7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de Guia de 

Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor 

será o IPCA. 
9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação 

da penalidade no diário eletrônico. 
 

 

 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

 

 

Garantia mínima 36 (trinta e seis) ou 60 (sessenta) 

meses, conforme o item. Estar comprovadamente 

ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

 

 

 

 

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX 

 

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00 

 

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico suprarreferido, 

celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discriminado: 
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Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

     

     

TOTAL: 
 

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da aquisição  pretendido serão cobertas com recursos de 

MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de 

fornecimento, nota de  empenho  ou  instrumento  formal  e equivalente, conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 
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RESUMO DE STATUS DA ATA 

 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

 

Quantitativo executado via 
 

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 

 

 

Quantitativo executado via 
 

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 

 

SALDO ATA:  

 

 

 

 

Gestor da Ata - 

Portaria TRE/AL 

nº XX/XXXX 

Maceió, 28 de 

agosto de 2020. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA, Assessor(a) de Gabinete, em 11/09/2020, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DEBULHÕES, Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DECARVALHO SOUTO, Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0006837-69.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº xx/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019., de 31 de maio 
de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas 
legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº xx/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos servidores é de 60 (sessenta) dias 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses para os itens 1 e 2, e de 60 
(sessenta) meses para o item 3, em conformidade com o previsto na descriminação dos 
itens no anexo I-A do Edital. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o bem a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o 
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório  e ampla defesa. 

 

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
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Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do bem a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  

demais   condições  estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na 

Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    

produtos    (manuais,    termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em 

português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  

técnicos,  conforme  períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em 

seus Anexos; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  

representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao 

andamento de atividades da garantia; 

f) Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       

causarem       ao       patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por 

ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 

execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, 

eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e 

cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades 

previstas neste edital e seus anexos; 

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 

todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 

documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de responsabilidade  civil, penal e 
administrativa; 

j) Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        

aderentes       e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos 
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procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site. 

l) Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    

pela    Administração,    referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao 

andamento de atividades da garantia técnica. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TER/AL , situada na 
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

 

6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será 
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

 
6.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
6.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
 

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
 
Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

 
6.5. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 
 
6.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0781612)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 307



  

https://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_docume

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

7.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência: 
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

 
b) Multa de: 
 

b.1) 0,25% por dia, sobre o valor constante Nota de Empenho, no caso de atraso 
injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho; e 
 
b.1.2)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, 
o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2)  5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.3) 15% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.2.1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 
 
7.2.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente. 
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7.2.3. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 

 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.5. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.7. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.8. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.9. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.10. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.11. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.12. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
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corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do 
Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual do 
domicílio ou sede do Fornecedor; e 

 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

 
 

8.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária 
 
8.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
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10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À AJ-DG,
Para análise da minuta ajustada, conforme

solicitado nas alíneas "a" e "c".  Não foi incluída exigência
relativa à qualificação técnica em virtude da manifestação da
unidade demandante constante no evento SEI 0781176.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 08/10/2020, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781613 e o código CRC DD882736.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200 
  

MMiinnuuttaa  
  

PROCESSO Nº: 0006837-69.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente - 
notebooks, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação. 
 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 
o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio 
da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela 
Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente - 
notebooks, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto em relação ao quantitativo mínimo para aquisição, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
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3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos servidores é de 60 (sessenta) dias 
corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses para os itens 1 e 2 e, de 60 
(sessenta) meses para o item 3, em conformidade com o previsto na descriminação dos 
itens no Anexo I - A. 

 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 46;  
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos critérios 

de preferência. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item  ofertado; 
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b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I; 

c) Quantidade ofertada  que deverá a quantidade total prevista no Anexo I-A. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.   O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.   O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.    Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.13  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

8.20.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.22.   Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta 

ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

8.23.   A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

8.24.   Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
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microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

8.25.   No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

8.26.   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.27.   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

a) no país; 

b) por empresas brasileiras;  

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.28.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.29.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 

16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu 
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artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 

2010. 

8.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos 

da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas 

de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 

7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e 

às grandes empresas na mesma situação. 

8.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor 

preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente 

indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro 

da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

8.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis na 
tabela abaixo , que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
Item Descrição Quantidade Valor Máximo 

Unitário  
1 Notebook tipo 01 35 R$ 7.159,67 
2 Notebook tipo 02 10 R$ 9.030,00 
3 Notebook tipo 03 4 R$ 14.780,33 

 
 

9.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor unitário do item 
ofertado. 

9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0781626)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 321



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
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10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão 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 nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 
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ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 
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10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado; 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0781626)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 327



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 24.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
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competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, serão 
convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
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a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o bem a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 

contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 

garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório  e ampla defesa. 

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do bem a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  

demais   condições  estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na 

Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    

produtos    (manuais,    termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em 

português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  

técnicos,  conforme  períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em 

seus Anexos; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  

representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao 
andamento de atividades da garantia; 

f) Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       

causarem       ao       patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por 

ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às 
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 

execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, 

eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e 

cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades 

previstas neste edital e seus anexos; 

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 

todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 

documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de responsabilidade  civil, penal e 

administrativa; 

j) Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        

aderentes       e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos 

procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0781626)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 333



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

l) Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    

pela    Administração,    referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao 

andamento de atividades da garantia técnica. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TER/AL , situada na 
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

 

20.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

 
20.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
20.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
 

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
 
Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

 
20.5. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 
 
20.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 
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IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

21.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência: 
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

 
b) Multa de: 
 

b.1) 0,25% por dia, sobre o valor constante Nota de Empenho, no caso de atraso 
injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho; e 
 
b.1.2)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, 
o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2)  5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.3) 15% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
21.2.1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 
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21.2.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente. 
 
21.2.3. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 

 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.5. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.7. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.8. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.9. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.10. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.11. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.12. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
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multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da 
prova de regularidade para com as Fazendas Estadual do domicílio ou sede do 
Fornecedor; e 
 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
 

 
22.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária 
 
22.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
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23.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 449052 (Equipamentos e Materiais Permanente). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

24.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Planilha de Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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Termo de Referência - TIC nº 23 / 2020 
 

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação 

QUADRO RESUMO 

 
01. Objeto 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizad 

pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - p 

19. 

 

 

 

 

 

 
02. Quantidade 

 

Registro de Preço de 49 (quarenta e nove) notebooks, divididos em 03 (três) tipos, com previsão de 20 (vinte) notebooks do 

exercício 2020. 

 

 

 

 

03. Resumo da Especificação do Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 

Todavia, de forma resumida temos: 

Tipo 01: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 8Gb de memória, conectividade, SO 

03 (três) anos de garantia on-site. 

Tipo 02: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 16Gb de memória, conectividade, SO 

03 (três) anos de garantia on-site 

Tipo 03:os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 512GB, 32Gb de memória, conectividade, SO 

05 (cinco) anos de garantia on-site 

 

 

 
 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da SEIC, em momento opo 

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 11 do presente Estudo Preliminar foi apont 

de R$ 8.000,00/Unid. 

Outrossim, valor foi ajustado e harmonizado com o item 10.2 da Minuta do Edital, na forma do Parecer AJ 
 

Total do Registro = 49 equipamentos * R$ 8.000,00 = R$ 392.000,00 

Para o exercício 2020 = 20 * R$ 8.000,00 = R$ 160.000,00. 

 

 
05. Justificativa 

 

Notebooks atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos; 

Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes de equipamentos com desempenho adequado ao desenvolvimento 

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda. 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos é de 60 (sessenta ) dias corridos após o recebimento da Autorização 

de fornecimento, 

documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

 

 

 
09. Local de Entrega 

 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947 
 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/CIE/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

Descrição Qtd 

Notebook Tipo 01 35 

Notebook Tipo 02 10 

Notebook Tipo 03 04 
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12. Sanções Administrativas 

 

Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 
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13. Prazo de Pagamento Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

 

 
14. Estratégia de Recebimento 

 

Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Recebimento do Objeto: 

 

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

 

Vide 
 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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Anexo I-A - Especificações 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

 

 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, 

defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente,  pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover 

equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 
 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, 

defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente,  pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover 

equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

 

 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de equipamentos, ora em uso, 

com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se 

falar em TI, evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da 

efetividade e continuidade do mister da Secretaria. 

Prover equipamentos para potencial demanda de pontos de 

transmissão remotos nas Eleições de 2018. A estratégia de Registro 

de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º, incisos: 

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos até que se supra 
progressivamente toda a demanda de substituição progressiva; 

 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número limitado, possam implantar os 

equipamentos sem que os mesmo precisem ser estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de 

garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo instrumento que mantenha 

um meio para disponibilizar os notebooks 

demandados e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às 

atividades administrativas e judiciais. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais 

e administrativas. Prover equipamentos para potencial 
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demanda decorrente do teletrabalho. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da 

capacidade produtiva atualizada. Prover equipamentos para 

potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e 

tecnologia em seus dois aspectos apontados: 1 – Garantir a infraestrutura física 

apropriadas às atividades administrativas e judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário nos seguintes 
aspectos: 

 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. 

 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas – 2017/2022 nos seguintes 

aspectos: 

 

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC. 

 

Os equipamentos projetados para aquisição, ainda em 2020, foram objeto de crédio adicional. 

 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de Demanda 

(DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do 

Processo SEI nº 0006837-69.2020.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a renovação do parque de notebooks. 

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 

diferentes empresas no mercado de TIC. Considerando o Item 7 dos Estudos 

Preliminares, não se vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços. 
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2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns e usuais encontradas 

atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente 

definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período 

determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Registro de Preços 

deverá ser realizada de maneira integral. Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de Preços. A 

vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a redução de 

número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em 
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um único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 

fornecimento, durante  o lapso temporal de sua  vigência,  em face de os preços permanecerem à disposição da 

Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, 

IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de 

praxe neste Regional, salvo entendimento superior 

contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela 

contratação por licitação via pregão. Por conta de 

possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO  DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e serviços de 

informática  e automação pela administração pública federal, direta  ou indireta, pelas fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da  União  deve  ser 

aplicado  nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade de exigências, na 

fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 

específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 

energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este tipo de produto, 

segundo o  próprio  INMETRO,  é voluntária,  conforme  Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

 

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste 

Regional, salvo entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela 

contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 

modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO  DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e serviços de 

informática  e automação pela administração pública federal, direta  ou indireta, pelas fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da  União  deve  ser 

aplicado  nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade de exigências, na 

fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 
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específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 

energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este tipo de produto, 

segundo o  próprio  INMETRO,  é voluntária,  conforme  Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura física para sua instalação, 

situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo   o surgimento de demanda muito particular e além da 

previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

 

1. CONFORMIDADE 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 

comprovado através do respectivo certificado; 

2. Os equipamentos não deverão conter 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 diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

A comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição 

pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-

2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria 

mínima Gold. 
2. COMPATIBILIDADE 

1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/); 

2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou Suse. 

 

1. Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

 

1 Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

 

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela 

decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel cumprimento do 

mesmo e da proposta; 

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação 

referente ao mesmo; 

 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; e 

 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa. 
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2.14 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

 

1. Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  demais   condições  

estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no 

Contrato; 

2. Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    produtos    (manuais,    

termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

3. Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  técnicos,  conforme  

períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Administração sobre mudanças nos 

dados para contato com a Central de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  representante  da  

Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao andamento de atividades da garantia; 

6. Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       causarem       ao       

patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por ocasião da execução do objeto, 

procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos serviços de 

garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 

trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de 

aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

8. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que 

possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos 

dados, informações, regras de negócios, documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de 

responsabilidade  civil, penal e administrativa; 

10.  Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        aderentes       

e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos procedimentos estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do TRE/AL; 

11. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a 

garantia on-site. 

12. Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    pela    Administração,    

referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

 

As especificações técnicas apresentadas são mínimas, sendo aceitos equipamentos com características 

técnicas superiores, desde que compatíveis. 
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NOTEBOOK - TIPO 01 
 

PROCESSADOR 

 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 

 

 

BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de 
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códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo 

BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 8GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 

 

 

ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 
3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 
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2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 

 

 

TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 

 

 

ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 

4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 
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3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 
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2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 
smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seu hardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 

 

 

ACESSÓRIOS 

 

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 
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CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e 

seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local 

(on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento, não 

sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura 

conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 

padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 

acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0781626)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 354



  

https://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_docume

 
 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 

 

 

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 

citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante 

deverá ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes 
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para firmar e declarar as exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

 

NOTEBOOK - TIPO 02 

 

PROCESSADOR 
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1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 10.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2200 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 

 

 

BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de 

rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e 

Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 16GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 
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ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 
3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 

 

 

TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 
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ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 

4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 
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Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 

smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seuhardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 

 

 

ACESSÓRIOS 
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1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 

 

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e 

seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local 

(on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento, não 

sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura 

conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 

padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 
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acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 

citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção 
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durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a 

mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes para firmar e declarar as 

exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

 

 

 

NOTEBOOK - TIPO 03 

 

PROCESSADOR 

 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 12.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2300 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 
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BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de 

rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e 

Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 32GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 

 

 

ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 512GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 

 

https://sei.tre-

al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=80532
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3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 

4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 

 

 

TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 

 

 

ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 
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4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 
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Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 

smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seuhardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 
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ACESSÓRIOS 

 

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 

 

 

MONITOR 

 

1. Cada equipamento deverá acompanhar no mínimo 02 (dois) monitores com as seguintes características mínimas 

abaixo: 

2. Tecnologia LED mínimo 23.5 polegadas LED IPS ou superior; 

3. Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9; 

4. Brilho mínimo de 250 cd/m2; 

5. Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1; 

6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms; 

7. Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus; 

8. Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus; 

9. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; 

10. Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior; 

11. Possuir interfaces de conexões tipo Display Port; 

12. Deve possuir obrigatoriamente regulagem de altura de no mínimo 10cm e rotação da tela mínima de 90 

graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot), não 

sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 
13. Deve ser compatível com Windows 10; 
14. Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136, 1 (um) cabo de 

vídeo Display Port; 

15. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de 

voltagem; 

 

 

DOCKING STATION 

 

1. Deve possuir interface para conexão com linha de Notebooks ofertado; 

2. Possuir botão de ligar e desligar devidamente identificado com indicador luminoso; 

3. Deve possuir no mínimo as seguintes interfaces / conectores externos: 

4. 02(duas) portas Disply Port para monitores; 

5. 03(três) portas USB 3.0 e 01 (uma) USB-C; 

6. 01(uma) interface RJ-45 para rede ethernet 10/100/1000Mbits; 

7. Possuir suporte para conexão de dispositivo de segurança compatível com trava de segurança do tipo kensington 

ou Noble Lock; 

8. Possuir conector externo do tipo Combopara áudio; 

9. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento Onsite; 
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10. Deverá ser comprovado em documento do fabricante que a docking station ofertada são de fabricação 

(própria ou OEM) e que a respectiva é totalmente compatível, homologada e funcional com o Notebook 

Tipo III ofertado. A comprovação ser realizada através de catalogo do produto ofertado, que deverá ser de 

domínio público com data anterior a publicação desse edital. 

 

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. Os equipamentos ofertados deverão possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 60 

(sessenta e seis) meses para notebook, bateria e monitores, todos esses com reposição de peças, mão de 

obra e atendimento no local (on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do 

fabricante do equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de 

comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 
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padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 

acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 
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citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante 

deverá ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes 

para firmar e declarar as exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades (Art. 18, 

§ 3º, III, a, 1): 

 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por representar os interesses do 

órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação das ações 

necessárias para que os objetivos sejam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado para coordenar 

e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o 

gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 

67, da Lei nº 8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado para auxiliar 

o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva 

autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos quantitativos indicados no pedido de 

fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado por cada 

fornecimento individualmente; 
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3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo fabricante do(s) 

referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão do aceite definitivo 

pela unidade competente do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não deverão conter marcas, 

amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem entregues em pleno estado de funcionamento; 
6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste Termo de 

Referência e em seus Anexos; 
7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários para o seu pleno estado de 

funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os 

respectivos equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para 

substituições durante o período de garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem como adicionar demais 

acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se desobrigar da 

garantia, desde que tal fato não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese 

que deverá ser devidamente comprovada; 
9. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos documentos exigidos neste 

Termo de Referência e em seus Anexos. 
 

Recebimento do Objeto: 

 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os equipamentos 

estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do 

Tribunal; 

3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e testes não-destrutivos, por 

amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez por cento) e não 

menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes 

nos demais equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 

quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 

equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que acompanham os 

equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos equipamentos e 

adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3): 

 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta 

contratação. 

 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem bancária, no 

prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas 

as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos: 
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a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscaleletrônica, 

se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o 

INSS; do Certificado  de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da   

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 

Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do Fornecedor; e 
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. 

Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere ao fornecimento de 

equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

 

 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 

8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
1. Advertência: 

1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação contratual e terá 

que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 

da notificação; e 

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as justificativas 

apresentadas, a Contratada será advertida; 

2. Multa de: 

1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso 

de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, 

com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 

Empenho ou instrumento contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 

a 

não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 

Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, 

ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento; 

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da 

obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 
3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução de 

ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de fornecimento com a Contratada. 
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

pena de multa. 
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4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente 

devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes 

da instauração do regular procedimento administrativo. 

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 

consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% 

(meio por cento) ao mês. 
7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de Guia de 

Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor 

será o IPCA. 
9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação 

da penalidade no diário eletrônico. 
 

 

 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

 

 

Garantia mínima 36 (trinta e seis) ou 60 (sessenta) 

meses, conforme o item. Estar comprovadamente 

ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

 

 

 

 

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX 

 

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00 

 

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico suprarreferido, 

celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discriminado: 
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Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

     

     

TOTAL: 
 

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da aquisição  pretendida serão cobertas com recursos de 

MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de 

fornecimento, nota de  empenho  ou  instrumento  formal  e equivalente, conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 
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RESUMO DE STATUS DA ATA 

 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

 

Quantitativo executado via 
 

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 

 

 

Quantitativo executado via 
 

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 

 

SALDO ATA:  

 

 

 

 

Gestor da Ata - 

Portaria TRE/AL 

nº XX/XXXX 

Maceió, 28 de 

agosto de 2020. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA, Assessor(a) de Gabinete, em 11/09/2020, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DEBULHÕES, Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DECARVALHO SOUTO, Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0006837-69.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº xx/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019., de 31 de maio 
de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas 
legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº xx/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos servidores é de 60 (sessenta) dias 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses para os itens 1 e 2, e de 60 
(sessenta) meses para o item 3, em conformidade com o previsto na descriminação dos 
itens no anexo I-A do Edital. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o bem a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o 
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório  e ampla defesa. 

 

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
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Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do bem a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  

demais   condições  estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na 

Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    

produtos    (manuais,    termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em 

português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  

técnicos,  conforme  períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em 

seus Anexos; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  

representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao 

andamento de atividades da garantia; 

f) Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       

causarem       ao       patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por 

ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 

execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, 

eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e 

cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades 

previstas neste edital e seus anexos; 

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 

todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 

documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de responsabilidade  civil, penal e 
administrativa; 

j) Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        

aderentes       e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos 
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procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site. 

l) Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    

pela    Administração,    referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao 

andamento de atividades da garantia técnica. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TER/AL , situada na 
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

 

6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será 
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

 
6.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
6.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
 

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
 
Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

 
6.5. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 
 
6.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0781626)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 381



  

https://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_docume

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

7.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência: 
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

 
b) Multa de: 
 

b.1) 0,25% por dia, sobre o valor constante Nota de Empenho, no caso de atraso 
injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho; e 
 
b.1.2)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, 
o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2)  5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.3) 15% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.2.1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 
 
7.2.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente. 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0781626)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 382



  

https://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_docume

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

 

7.2.3. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 

 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.5. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.7. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.8. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.9. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.10. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.11. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.12. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
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corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do 
Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual do 
domicílio ou sede do Fornecedor; e 

 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

 
 

8.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária 
 
8.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
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10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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PROCESSO : 0006837-69.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS. NOTEBOOKS.

 

Parecer nº 1891 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, tratando-se de registro de preços para
eventual aquisição de 20 (vinte) notebooks,  conforme termo
de referência (0752123), a fim de substituir equipamentos
fora de garantia, defeituosos e/ou obsoletos utilizados,
notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim
para prover equipamentos para potencial demanda decorrente
do teletrabalho - pandemia de COVID-19.

Por ocasião do Parecer nº 1.880 (0780584), esta AJ-
DG recomendou as seguintes diligências: 

 
1) Inserir no preâmbulo a menção ao
Decreto nº 9.488/2018, que alterou o
Decreto nº 7.892/2013;
2) Na minuta do edital, ponderar acerca
da necessidade de exigência de
qualificação econômico-financeira;
3) Corrigir o item do TR "Recursos
Orçamentários: As despesas
decorrentes da prestação dos
serviços pretendido serão cobertas
com recursos de MATERIAL
PERMANENTE DE TI" (sic) pois se trata
de aquisição de material permanente;
4) Consultar a unidade requisitante, dada
a expressividade dos valores unitários dos
equipamentos e a especificidade do
mercado, para eventual manifestação
acerca do tema.

 
Sanadas as anteditas pendências (0781176 e

0781203), o que resultou na elaboração de nova minuta, esta
Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38,
da Lei nº 8.666/93, aprova a minuta do edital de licitação
(0781626) na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando registro de
preços de material permanente - notebooks.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 08/10/2020, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/10/2020, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em conta o Parecer 1891 (0781692), da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou a minuta do edital de
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
menor preço por item (0781626), que visa o Registro de Preços de
material permanente – notebooks, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação, submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa
Excelência para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja autorizada a fase externa do certame.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/10/2020, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781774 e o código CRC 6545C37B.
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2020.

 

Cuidam dos presentes autos da aquisição, por meio de
Registro de Preço, de notebooks para a substituição, no acervo deste
Tribunal, de equipamento similar já fora de garantia, defeituosos e/ou
obsoletos ora em uso, predominantemente, no Pleno e pela
Assessoria do Pleno. Também tem por objetivo prover a demanda por
equipamento similar decorrente do regime de teletrabalho, instituído
nesta Corte em decorrência da pandemia ensejada pelo vírus COVID-
19.

O Documento de Oficialização de Demanda (0732123),
elaborado com base nos Estudos Preliminares (0749818), discrimina
a previsão de uma aquisição total de 49 (quarenta e nove)
equipamentos, escalonados em 3 (três) tipos, sendo 20 (vinte)
notebooks do tipo “1” para fornecimento no atual exercício.

Realizada a necessária instrução, constato que o Termo
de Referência foi devidamente aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0761311) e, uma vez realizada a cotação, procedeu-
se, a seguir, à reserva de crédito abrangendo os custos estimados
para a aquisição inicial (0778908).

Formalizada a minuta (0780123) que haverá de reger o
certame, e após pontuais ajustes orientados pela Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, percebe-se que a versão final (0781626) foi
devidamente ratificada pela Assessoria (0781692), ocasião em que
salientou a sua adequação aos ditames do artigo 38 da Lei nº
8.666/93.

Conclusos os autos (0781774), aprovo a minuta e, nos
moldes do que sugeriu o Senhor Diretor-Geral, autorizo a abertura da
fase externa do certame que, na modalidade pregão eletrônico, do
tipo menor preço por item, objetiva o registro de preços de material
permanente – notebooks.

Siga o feito, com isso, à Secretaria de Administração para
a publicidade do edital e adoção das demais providências necessárias

Despacho AEP 0782268         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 389



à evolução do feito.
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 09/10/2020, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782268 e o código CRC 9374AB0F.
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2020.
À SLC, para publicação do edital, na forma

determinada pela Presidência (doc. 0782268).
Solicito agendar o certame para a data mais príxima

possível, a saber, dia 27 do corrente, presumindo-se a
oublicação do aviso de licitação no dia 14 próximo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/10/2020, às 19:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0783143 e o código CRC E382686C.

0006837-69.2020.6.02.8000 0783143v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
À SEIC,
para indicar CATMATs para os itens que serão

licitados.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/10/2020, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784397 e o código CRC E31A525F.
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DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
Senhora Chefe,
 
Procuramos na lista de catmat´s do

catálogo Catmat & Catser do comprasnet e tivemos muitas
dúvidas, por atecnica desta seção, motivo este já explanado
noutros processos de contratação de tecnologia e
comunicação TIC.

Assim sendo, de forma ainda colaborativa,
obtivemos sob este prisma, o número - 471902 para uso.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/10/2020, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784437 e o código CRC 41C3A368.

0006837-69.2020.6.02.8000 0784437v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº    7755//22002200 
 
PROCESSO Nº: 0006837-69.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 27 de outubro de 2020 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente - 
notebooks, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação. 
 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 
o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio 
da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela 
Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente - 
notebooks, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto em relação ao quantitativo mínimo para aquisição, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos servidores é de 60 (sessenta) dias 
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corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses para os itens 1 e 2 e, de 60 
(sessenta) meses para o item 3, em conformidade com o previsto na descriminação dos 
itens no Anexo I - A. 

 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 46;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos critérios 

de preferência. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
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SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item  ofertado; 
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b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I; 

c) Quantidade ofertada  que deverá a quantidade total prevista no Anexo I-A. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.   O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.   O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.    Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.13  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

8.20.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.22.   Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta 

ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

8.23.   A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

8.24.   Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
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microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

8.25.   No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

8.26.   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.27.   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

a) no país; 

b) por empresas brasileiras;  

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.28.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.29.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 

16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu 
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artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 

2010. 

8.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos 

da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas 

de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 

7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e 

às grandes empresas na mesma situação. 

8.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor 

preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente 

indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro 

da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

8.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis na 
tabela abaixo , que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
Item Descrição Quantidade Valor Máximo 

Unitário  
1 Notebook tipo 01 35 R$ 7.159,67 
2 Notebook tipo 02 10 R$ 9.030,00 
3 Notebook tipo 03 4 R$ 14.780,33 

 
 

9.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor unitário do item 
ofertado. 

9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
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10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão 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 nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 
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ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 
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10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado; 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

Edital de Pregão Eletrônico nº 75/2020 (0784581)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 408



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 24.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
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competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, serão 
convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
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a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o bem a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 

contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 

garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório  e ampla defesa. 

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do bem a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  

demais   condições  estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na 

Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    

produtos    (manuais,    termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em 

português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  

técnicos,  conforme  períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em 

seus Anexos; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  

representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao 
andamento de atividades da garantia; 

f) Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       

causarem       ao       patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por 

ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às 
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 

execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, 

eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e 

cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades 

previstas neste edital e seus anexos; 

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 

todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 

documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de responsabilidade  civil, penal e 

administrativa; 

j) Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        

aderentes       e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos 

procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site. 
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l) Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    

pela    Administração,    referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao 

andamento de atividades da garantia técnica. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TER/AL , situada na 
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

 

20.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

 
20.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
20.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
 

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
 
Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

 
20.5. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 
 
20.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 
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IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

21.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência: 
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

 
b) Multa de: 
 

b.1) 0,25% por dia, sobre o valor constante Nota de Empenho, no caso de atraso 
injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho; e 
 
b.1.2)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, 
o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2)  5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.3) 15% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
21.2.1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 
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21.2.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente. 
 
21.2.3. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 

 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.5. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.7. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.8. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.9. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.10. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.11. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.12. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
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multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da 
prova de regularidade para com as Fazendas Estadual do domicílio ou sede do 
Fornecedor; e 
 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
 

 
22.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária 
 
22.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
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23.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 449052 (Equipamentos e Materiais Permanente). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

24.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Planilha de Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 13 de outubro de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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Termo de Referência - TIC nº 23 / 2020 
 

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação 

QUADRO RESUMO 

 
01. Objeto 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizad 

pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - p 

19. 

 

 

 

 

 

 
02. Quantidade 

 

Registro de Preço de 49 (quarenta e nove) notebooks, divididos em 03 (três) tipos, com previsão de 20 (vinte) notebooks do 

exercício 2020. 

 

 

 

 

03. Resumo da Especificação do Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 

Todavia, de forma resumida temos: 

Tipo 01: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 8Gb de memória, conectividade, SO 

03 (três) anos de garantia on-site. 

Tipo 02: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 16Gb de memória, conectividade, SO 

03 (três) anos de garantia on-site 

Tipo 03:os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 512GB, 32Gb de memória, conectividade, SO 

05 (cinco) anos de garantia on-site 

 

 

 
 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da SEIC, em momento opo 

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 11 do presente Estudo Preliminar foi apont 

de R$ 8.000,00/Unid. 

Outrossim, valor foi ajustado e harmonizado com o item 10.2 da Minuta do Edital, na forma do Parecer AJ 
 

Total do Registro = 49 equipamentos * R$ 8.000,00 = R$ 392.000,00 

Para o exercício 2020 = 20 * R$ 8.000,00 = R$ 160.000,00. 

 

 
05. Justificativa 

 

Notebooks atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos; 

Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes de equipamentos com desempenho adequado ao desenvolvimento 

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda. 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos é de 60 (sessenta ) dias corridos após o recebimento da Autorização 

de fornecimento, 

documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

 

 

 
09. Local de Entrega 

 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947 
 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/CIE/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

Descrição Qtd 

Notebook Tipo 01 35 

Notebook Tipo 02 10 

Notebook Tipo 03 04 
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12. Sanções Administrativas 

 

Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

 

13. Prazo de Pagamento Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

 

 
14. Estratégia de Recebimento 

 

Vide 
 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Recebimento do Objeto: 

 

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

 

Vide 
 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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Anexo I-A - Especificações 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

 

 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, 

defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente,  pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover 

equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 
 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de garantia, 

defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente,  pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover 

equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

 

 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de equipamentos, ora em uso, 

com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se 

falar em TI, evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da 

efetividade e continuidade do mister da Secretaria. 

Prover equipamentos para potencial demanda de pontos de 

transmissão remotos nas Eleições de 2018. A estratégia de Registro 

de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º, incisos: 

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos até que se supra 
progressivamente toda a demanda de substituição progressiva; 

 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número limitado, possam implantar os 

equipamentos sem que os mesmo precisem ser estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de 

garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo instrumento que mantenha 

um meio para disponibilizar os notebooks 

demandados e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às 

atividades administrativas e judiciais. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais 

e administrativas. Prover equipamentos para potencial 

Edital de Pregão Eletrônico nº 75/2020 (0784581)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 423



  

https://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_docume

 
 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 

 

 

demanda decorrente do teletrabalho. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da 

capacidade produtiva atualizada. Prover equipamentos para 

potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e 

tecnologia em seus dois aspectos apontados: 1 – Garantir a infraestrutura física 

apropriadas às atividades administrativas e judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário nos seguintes 
aspectos: 

 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. 

 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas – 2017/2022 nos seguintes 

aspectos: 

 

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC. 

 

Os equipamentos projetados para aquisição, ainda em 2020, foram objeto de crédio adicional. 

 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de Demanda 

(DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do 

Processo SEI nº 0006837-69.2020.6.02.8000 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a renovação do parque de notebooks. 

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 

diferentes empresas no mercado de TIC. Considerando o Item 7 dos Estudos 

Preliminares, não se vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços. 
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2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns e usuais encontradas 

atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente 

definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período 

determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Registro de Preços 

deverá ser realizada de maneira integral. Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de Preços. A 

vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a redução de 

número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em 
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um único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 

fornecimento, durante  o lapso temporal de sua  vigência,  em face de os preços permanecerem à disposição da 

Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, 

IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de 

praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela 

contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário 

indicamos a modalidade de registro de preços. 

 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO  DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e serviços de 

informática  e automação pela administração pública federal, direta  ou indireta, pelas fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da  União  deve  ser 

aplicado  nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade de exigências, na 

fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 

específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 

energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este tipo de produto, 

segundo o  próprio  INMETRO,  é voluntária,  conforme  Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

 

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste 

Regional, salvo entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela 

contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 

modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO  DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e serviços de 

informática  e automação pela administração pública federal, direta  ou indireta, pelas fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da  União  deve  ser 

aplicado  nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade de exigências, na 

fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação 

específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 

energia. 
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Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este tipo de produto, 

segundo o  próprio  INMETRO,  é voluntária,  conforme  Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura física para sua instalação, 

situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo   o surgimento de demanda muito particular e além da 

previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

 

1. CONFORMIDADE 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 

comprovado através do respectivo certificado; 

2. Os equipamentos não deverão conter 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 diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

A comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição 

pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-

2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria 

mínima Gold. 
2. COMPATIBILIDADE 

1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/); 

2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou Suse. 

 

1. Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

 

1 Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

 

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela 

decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel cumprimento do 

mesmo e da proposta; 

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação 

referente ao mesmo; 

 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; e 

 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa. 

 

2.14 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 
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1. Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  demais   condições  

estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no 

Contrato; 

2. Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    produtos    (manuais,    

termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

3. Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  técnicos,  conforme  

períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Administração sobre mudanças nos 

dados para contato com a Central de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  representante  da  

Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao andamento de atividades da garantia; 

6. Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       causarem       ao       

patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por ocasião da execução do objeto, 

procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos serviços de 

garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 

trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de 

aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

8. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que 

possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos 

dados, informações, regras de negócios, documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de 

responsabilidade  civil, penal e administrativa; 

10.  Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        aderentes       

e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos procedimentos estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do TRE/AL; 

11. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a 

garantia on-site. 

12. Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    pela    Administração,    

referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

 

As especificações técnicas apresentadas são mínimas, sendo aceitos equipamentos com características 

técnicas superiores, desde que compatíveis. 
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NOTEBOOK - TIPO 01 
 

PROCESSADOR 

 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 

 

 

BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de 
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códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo 

BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 8GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 

 

 

ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 
3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 
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TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 

 

 

ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 

4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 
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3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 
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2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 
smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seu hardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 

 

 

ACESSÓRIOS 

 

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 
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CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e 

seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local 

(on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento, não 

sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura 

conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 

padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 

acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 
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3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 

citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante 

deverá ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 

 

 

para firmar e declarar as exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

 

NOTEBOOK - TIPO 02 

 

PROCESSADOR 
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1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 10.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2200 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 

 

 

BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de 

rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e 

Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 16GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 
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ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 
3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 

 

 

TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 
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ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 

4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 
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Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 

smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seuhardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 

 

 

ACESSÓRIOS 
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1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 

 

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e 

seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local 

(on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento, não 

sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura 

conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 

padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 
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acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 

citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção 
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durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a 

mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes para firmar e declarar as 

exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

 

 

 

NOTEBOOK - TIPO 03 

 

PROCESSADOR 

 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 12.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2300 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação); 
3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; 

 

 

PLACA MÃE 

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para 

o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas 

destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que o 

equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao 

mercado coorporativo; 
2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão 

aceitos; 
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este 

requisito através de firmware/software; 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2. 
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BIOS 

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado. 

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 
3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de 

imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de 

rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e 

Software de Gerenciamento. 

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. 

 

 

MEMÓRIA 

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 32GB padrão DDR4-2666 ou superior. 

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente. 

 

 

ARMAZENAMENTO 

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 512GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior; 

 

 

INTERFACE 

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas; 

 

https://sei.tre-

al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=80532

6&infra_sistema=100… 1 
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3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 

4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits; 

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack; 

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete; 

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada. 

VÍDEO 

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB; 

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. 

 

 

TELA 

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. 

 

 

REDE 

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; 

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 

3. Homologado pela ANATEL; 

 

 

ÁUDIO 

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play; 

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente; 

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W; 
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4. Possuir microfone integrado ao gabinete; 

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da 

mesma forma automática quando necessário. 
6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação; 
 

 

TECLADO E MOUSE 

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com; 

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função; 

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções; 

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado; 

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos. 

 

 

GABINETE 

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg; 

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria; 

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação. 

 

 

BATERIA E FONTE 

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante; 
2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; 

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO 

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: 

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em 

modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso 

de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades: 

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou 

reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz 

de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos; 
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Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um 

mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas deverão ser 

ativadas remotamente através de um console web; 

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente 

e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do 

hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. 

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer 

através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por 

site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas; 

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: 
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar 

os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 

smartcard; 

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc. 

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e 

diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e 

dos softwaresinstalados; 

Verificar a validade da garantia do seuhardware; 

Receber notificações de atualizações importantes de 

drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no 

seu hardware para verificar algumproblema; 

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; 

 

 

SOFTWARE 

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado; 

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação 

do mesmo ao padrão de fábrica. 
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ACESSÓRIOS 

 

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos 

respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados; 
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; 
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em 

regime de OEM. 

 

 

MONITOR 

 

1. Cada equipamento deverá acompanhar no mínimo 02 (dois) monitores com as seguintes características mínimas 

abaixo: 

2. Tecnologia LED mínimo 23.5 polegadas LED IPS ou superior; 

3. Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9; 

4. Brilho mínimo de 250 cd/m2; 

5. Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1; 

6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms; 

7. Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus; 

8. Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus; 

9. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; 

10. Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior; 

11. Possuir interfaces de conexões tipo Display Port; 

12. Deve possuir obrigatoriamente regulagem de altura de no mínimo 10cm e rotação da tela mínima de 90 

graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot), não 

sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 
13. Deve ser compatível com Windows 10; 
14. Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136, 1 (um) cabo de 

vídeo Display Port; 

15. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de 

voltagem; 

 

 

DOCKING STATION 

 

1. Deve possuir interface para conexão com linha de Notebooks ofertado; 

2. Possuir botão de ligar e desligar devidamente identificado com indicador luminoso; 

3. Deve possuir no mínimo as seguintes interfaces / conectores externos: 

4. 02(duas) portas Disply Port para monitores; 

5. 03(três) portas USB 3.0 e 01 (uma) USB-C; 

6. 01(uma) interface RJ-45 para rede ethernet 10/100/1000Mbits; 

7. Possuir suporte para conexão de dispositivo de segurança compatível com trava de segurança do tipo kensington 

ou Noble Lock; 

8. Possuir conector externo do tipo Combopara áudio; 

9. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento Onsite; 
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10. Deverá ser comprovado em documento do fabricante que a docking station ofertada são de fabricação 

(própria ou OEM) e que a respectiva é totalmente compatível, homologada e funcional com o Notebook 

Tipo III ofertado. A comprovação ser realizada através de catalogo do produto ofertado, que deverá ser de 

domínio público com data anterior a publicação desse edital. 

 

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE 

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado 

através do respectivo certificado; 

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers 

and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por 

instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial 

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o 

usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), 

em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição  

pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI; 

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl). 

 

 

GARANTIA E SUPORTE 

 

1. Os equipamentos ofertados deverão possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 60 

(sessenta e seis) meses para notebook, bateria e monitores, todos esses com reposição de peças, mão de 

obra e atendimento no local (on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do 

fabricante do equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de 

comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais, folders, etc; 
2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de 

funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis. 
 

 

OUTROS REQUISITOS 

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou regime 

de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo 
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padrão de cor; 

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com 

a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 

acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante 

quando solicitada. 

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente; 

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente; 

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante; 
6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca; 
7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda da 

garantia; 

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série; 

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente 

localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço; 

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua 

“Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer 

juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e 

identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, 

minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet do 

fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet. 

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade on-

site, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não 

seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da apresentação de 

documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será 

responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados. 

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder impressos 

ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios 
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citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração expressa do 

fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante 

deverá ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes 

para firmar e declarar as exigências solicitadas. 

 

 

LÓGISTICA REVERSA 

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, 

da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo: 

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa. 
4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante. 
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos. 
6. recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. 

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades (Art. 18, 

§ 3º, III, a, 1): 

 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por representar os interesses do 

órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação das ações 

necessárias para que os objetivos sejam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado para coordenar 

e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o 

gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 

67, da Lei nº 8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado para auxiliar 

o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva 

autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos quantitativos indicados no pedido de 

fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado por cada 

fornecimento individualmente; 
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3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo fabricante do(s) 

referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão do aceite definitivo 

pela unidade competente do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não deverão conter marcas, 

amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem entregues em pleno estado de funcionamento; 
6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste Termo de 

Referência e em seus Anexos; 
7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários para o seu pleno estado de 

funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os 

respectivos equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para 

substituições durante o período de garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem como adicionar demais 

acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se desobrigar da 

garantia, desde que tal fato não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese 

que deverá ser devidamente comprovada; 
9. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos documentos exigidos neste 

Termo de Referência e em seus Anexos. 
 

Recebimento do Objeto: 

 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os equipamentos 

estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do 

Tribunal; 

3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e testes não-destrutivos, por 

amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez por cento) e não 

menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes 

nos demais equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 

quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 

equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que acompanham os 

equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos equipamentos e 

adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3): 

 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta 

contratação. 

 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem bancária, no 

prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas 

as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos: 
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a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscaleletrônica, 

se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o 

INSS; do Certificado  de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da   

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 

Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do Fornecedor; e 
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. 

Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere ao fornecimento de 

equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

 

 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 

8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
1. Advertência: 

1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação contratual e terá 

que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 

da notificação; e 

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as justificativas 

apresentadas, a Contratada será advertida; 

2. Multa de: 

1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso 

de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, 

com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 

Empenho ou instrumento contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 

a 

não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 

Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, 

ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento; 

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da 

obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 
3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução de 

ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de fornecimento com a Contratada. 
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

pena de multa. 
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4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente 

devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes 

da instauração do regular procedimento administrativo. 

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 

consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% 

(meio por cento) ao mês. 
7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de Guia de 

Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor 

será o IPCA. 
9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação 

da penalidade no diário eletrônico. 
 

 

 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

 

 

Garantia mínima 36 (trinta e seis) ou 60 (sessenta) 

meses, conforme o item. Estar comprovadamente 

ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

 

 

 

 

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX 

 

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00 

 

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico suprarreferido, 

celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discriminado: 
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Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

     

     

TOTAL: 
 

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da aquisição  pretendida serão cobertas com recursos de 

MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de 

fornecimento, nota de  empenho  ou  instrumento  formal  e equivalente, conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 
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RESUMO DE STATUS DA ATA 

 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

 

Quantitativo executado via 
 

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 

 

 

Quantitativo executado via 
 

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 

 

SALDO ATA:  

 

 

 

 

Gestor da Ata - 

Portaria TRE/AL 

nº XX/XXXX 

Maceió, 28 de 

agosto de 2020. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA, Assessor(a) de Gabinete, em 11/09/2020, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DEBULHÕES, Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DECARVALHO SOUTO, Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0006837-69.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 75/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº 75/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019., de 31 
de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais 
normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 75/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº 75/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos servidores é de 60 (sessenta) dias 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses para os itens 1 e 2, e de 60 
(sessenta) meses para o item 3, em conformidade com o previsto na descriminação dos 
itens no anexo I-A do Edital. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o bem a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o 
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório  e ampla defesa. 

 

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
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Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do bem a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e  

demais   condições  estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na 

Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos    

produtos    (manuais,    termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em 

português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados  

técnicos,  conforme  períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em 

seus Anexos; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  

representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao 

andamento de atividades da garantia; 

f) Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais       

causarem       ao       patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por 

ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 

execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho, 

eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e 

cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades 

previstas neste edital e seus anexos; 

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 

todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 

documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de responsabilidade  civil, penal e 
administrativa; 

j) Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam       cientes,        

aderentes       e       obedeçam      rigorosamente        às       normas        e aos 
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procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site. 

l) Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados    

pela    Administração,    referentes    a   qualquer    problema    detectado    ou ao 

andamento de atividades da garantia técnica. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TER/AL , situada na 
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

 

6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será 
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

 
6.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos 
responsáveis técnicos do Tribunal. 
 
6.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações 
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
 

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
 
Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez 
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal 
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um 
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de 
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de 
equipamentos. 

 
6.5. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no 
sítio do fabricante. 
 
6.6. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 
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VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

7.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência: 
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

 
b) Multa de: 
 

b.1) 0,25% por dia, sobre o valor constante Nota de Empenho, no caso de atraso 
injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela 
Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho; e 
 
b.1.2)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por 
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de 
Empenho, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, 
o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2)  5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.3) 15% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.2.1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 
 
7.2.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente. 
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7.2.3. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 

 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.5. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.7. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.8. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.9. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.10. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.11. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.12. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
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corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do 
Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual do 
domicílio ou sede do Fornecedor; e 

 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

 
 

8.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária 
 
8.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
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10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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EDITAL Nº 66 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Digite o texto aqui...

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  75/2020

 

PROCESSO Nº: 0006837-69.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 27 de outubro de 2020

Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).

Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material permanente - notebooks, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.

 

                                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo
Decreto nº 9.488/2018, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212,
de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital
e seus anexos.

 

1 - DO OBJETO.

 

1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente - notebooks, conforme especificações descritas neste edital e seus
anexos.

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

2.2.            A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, exceto em relação ao quantitativo mínimo para aquisição, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

 

2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA.

 

3.1.         O prazo máximo para o fornecimento dos servidores é de 60 (sessenta)
dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

 

3.2.            O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses para os itens 1 e 2 e,
de 60 (sessenta) meses para o item 3, em conformidade com o previsto na
descriminação dos itens no Anexo I - A.

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1.           Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

 

4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
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como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 46;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos
critérios de preferência.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item  ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I;

c) Quantidade ofertada  que deverá a quantidade total prevista no Anexo I-A.

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

7.            O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema
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COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por
um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3.           O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

8.             O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.             Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.

 

8.6.            Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8. .            O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.           Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.              Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13           Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8. .              No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

8. .              Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.               O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

8.20.              Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor
de sua proposta.

8.21.         Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

8.              Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.

8.              A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.

8.              Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.25.             No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
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primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.                          A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

8.              Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

a) no país;

b) por empresas brasileiras;

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.      Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.               Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

8.         Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no
art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência
previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e
8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

1.            Nas contratações de bens e serviços de informática e automação,
nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de
preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no
exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na
mesma situação.

8.         Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de
menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais
que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo
Pregoeiro.

1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019. 

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis na
tabela abaixo , que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

 

Item Descrição Quantidade Valor Máximo Unitário

1 Notebook tipo 01 35 R$ 7.159,67

2 Notebook tipo 02 10 R$ 9.030,00

3 Notebook tipo 03 4 R$ 14.780,33

 

 

9.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor unitário do item
ofertado.

9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração. 

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
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9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

9.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.

9.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.         Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

10. .         Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.7.         Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão 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 nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
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Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;
d. conter o preço unitário e  total do item ofertado;
k.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

12 - DOS RECURSOS.

 

12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.

12.          Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
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o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.         Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 24.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br.

14.6.         O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DA CONTRATAÇÃO.

 

16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do
prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.

 

16.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2.          O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art.
64 da Lei n. 8.666/1993.

 

16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

 

16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
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16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº. 10.024/2019.

 

16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

 

16.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2.    O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

16.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

 

16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

 

16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

 

16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018.

 

16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
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c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o bem a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

a. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

 

b. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de
modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

 

d. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais; e

 

e. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório  e ampla defesa.

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do bem a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 16.15.

 

18.2.       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

 

a) Fornecero(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e 
demais   condições  estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na
Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b) Fornecera   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos   
produtos    (manuais,    termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em
português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados 
técnicos,  conforme  períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em
seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo 
representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao
andamento de atividades da garantia;

f) Responderpor      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais      
causarem       ao       patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por
ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste edital e seus anexos;

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de responsabilidade  civil,
penal e administrativa;

j) eeobedeçamàse aos de da do

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.

l) Prestaras   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser  
solicitados    pela    Administração,    referentes    a   qualquer    problema   
detectado    ou ao andamento de atividades da garantia técnica.

 

19 - DA PUBLICIDADE.
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19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1.       Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TER/AL ,
situada na avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000,
telefone (82) 3328-1947, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da
Autorização de Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail.
 

20. .         O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que
só será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações
técnicas.

 

20. .         Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

 

20.               O exame para comprovação das características técnicas consistirá em
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

 

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

 

Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

 

20.          As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela
Contratada e disponível no sítio do fabricante.

 

20.6.         A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e
assinar o Termo de Recebimento Definitivo

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1.         Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

21. .         Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

 

a) Advertência:

 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

 

a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

 

b) Multa de:

 

b.1) 0,25% por dia, sobre o valor constante Nota de Empenho, no caso de atraso
injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos;

 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho;e

 

b.1.2)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, coma não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do
Fornecedor;

 

b.2) 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

 

b.3) 15% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do
Fornecedor;
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c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública.

 

1. . O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de
preços com a Contratada.

 

1. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente.

 

1. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

 

 

21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

21.4.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

21.5.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

21.6.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

21.7.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

21.8.         O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

21.9.         O período de atraso será contado em dias corridos.

 

21.10.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

21.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

21.11.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

21.12.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes
requisitos:

 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa
de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de
Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de
regularidade para com as Fazendas Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor;
e

 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

 

 

22.2.         Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento
de preços ou a atualização monetária

 

22.3.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
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22.4.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

22.5.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

22.6.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

22.7.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

23.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, PTRES 167674, Natureza da Despesa nº 449052 (Equipamentos e Materiais
Permanente).

 

23.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

 

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

24.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.3.         No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

24.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

24.6.              Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

24.8.              Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

24.9.           Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

24.10.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

24.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

24.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

24.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

24.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A- Planilha de Valor Máximo Estimado;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

24.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado
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de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 13 de outubro de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

 

Termo de Referência - TIC nº 23 / 2020

 

 

Descrição Qtd

Notebook Tipo 01 35

Notebook Tipo 02 10

Notebook Tipo 03 04

 

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação QUADRO
RESUMO

 

01. Objeto

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir
equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos
utilizad

pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover
equipamentos para potencial demanda decorrente do
teletrabalho - p 19.

 

 

 

 

 

 

02. Quantidade

 

Registro de Preço de 49 (quarenta e nove) notebooks,
divididos em 03 (três) tipos, com previsão de 20 (vinte)
notebooks do exercício 2020.

 

 

 

 

03. Resumo da
Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo
(Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. Todavia, de forma
resumida temos:

Tipo 01: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de
256GB, 8Gb de memória, conectividade, SO 03 (três) anos de
garantia on-site.

Tipo 02: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de
256GB, 16Gb de memória, conectividade, SO 03 (três) anos
de garantia on-site

Tipo 03:os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de
512GB, 32Gb de memória, conectividade, SO 05 (cinco) anos
de garantia on-site

 

 

 

 

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de
levantamento por parte da SEIC, em momento opo Todavia,
ao considerar a média dos preços levantados no Item 11 do
presente Estudo Preliminar foi apont

de R$ 8.000,00/Unid.

Outrossim, valor foi ajustado e harmonizado com o item 10.2
da Minuta do Edital, na forma do Parecer AJ

 

Total do Registro = 49 equipamentos * R$ 8.000,00 = R$
392.000,00 Para o exercício 2020 = 20 * R$ 8.000,00 = R$
160.000,00.

 

 

05. Justificativa

 

Notebooks atualmente em uso e necessários estão fora de
garantia ou obsoletos;

Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes de
equipamentos com desempenho adequado ao
desenvolvimento Prover equipamentos para potencial
demanda decorrente do teletrabalho.

Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de
Oficialização da Demanda.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos é de
60 (sessenta ) dias corridos após o recebimento da
Autorização de fornecimento,

documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)

08. Classificação
Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

 

 

 

09. Local de Entrega

 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas Av.
Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947

 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e
sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
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10. Unidade
Fiscalizadora SEGI/CIE/STI

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

 

 

12. Sanções
Administrativas

 

Vide

 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art.
18, § 3º, III, a) Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

 

13. Prazo de
Pagamento

Vide

 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art.
18, § 3º, III, a) Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III,
a, 7)

 

 

14. Estratégia de
Recebimento

 

Vide

 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art.
18, § 3º, III, a) Subitem Recebimento do Objeto:

 

15. Modalidade e
Tipo de Licitação

 

Vide

 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

 

 

Anexo I-A - Especificações

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

 

 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de
garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente,  pelo Pleno e Assessoria
do Pleno, bem assim para prover equipamentos para potencial demanda decorrente do
teletrabalho - pandemia de COVID-19.

1. Definição (Art. 18, §3º, I)

 

Registro de Preço para aquisição de notebooks para substituir equipamentos fora de
garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente,  pelo Pleno e Assessoria
do Pleno, bem assim para prover equipamentos para potencial demanda decorrente do
teletrabalho - pandemia de COVID-19.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)

 

 

2. Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

Prover equipamentos para potencial demanda de pontos de transmissão remotos nas
Eleições de 2018. A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº
7.892/2013, art 3º, incisos:

I. - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas
aquisições/fornecimentos até que se supra progressivamente toda a demanda de
substituição progressiva;

 

II. - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2. Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo instrumento
que mantenha um meio para disponibilizar os notebooks

demandados e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. Prover
equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho.

2. Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
2. Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva

atualizada. Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do
teletrabalho.

2. Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados: 1 – Garantir a infraestrutura física
apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:
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1. Viabilizar serviços e soluções de TIC.

 

Os equipamentos projetados para aquisição, ainda em 2020, foram objeto de crédio
adicional.

 

2. Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de
Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os
Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0006837-69.2020.6.02.8000

2. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a renovação do parque de notebooks.

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho.

2. Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por diferentes
empresas no mercado de TIC. Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 

2. Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns e usuais
encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em
período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza
continuada.

2. Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Registro de
Preços deverá ser realizada de maneira integral. Adjudicação será por item.

 

2. Vigência

 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de Preços. A
vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a redução de
número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em

 

um único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e
necessárias, via ordens de fornecimento, durante  o lapso temporal de sua  vigência, 
em face de os preços permanecerem à disposição da Administração.

2. Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento,
é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.

 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO  DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática  e automação pela administração pública federal, direta 
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da  União  deve  ser aplicado  nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o  próprio  INMETRO,  é voluntária,  conforme 
Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

 

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é
de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento,
é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO  DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática  e automação pela administração pública federal, direta 
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da  União  deve  ser aplicado  nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o  próprio  INMETRO,  é voluntária,  conforme 
Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

 

2. Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura física para
sua instalação, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo   o surgimento de
demanda muito particular e além da previsibilidade.

2. Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

 

1. CONFORMIDADE
1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma

ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;
2. Os equipamentos não deverão conter 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 diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
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Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold.

2. COMPATIBILIDADE
1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-

us/hardware/lpl/);
2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou Suse.

 

1. Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

 

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de
modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais; e

 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.

 

2. Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

 

1. Fornecer  o(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos 
e  demais   condições  estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

2. Fornecer   a   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação   
dos    produtos    (manuais,    termos    de    garantia,    etc.),    completa,   
atualizada    e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

3. Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de 
chamados  técnicos,  conforme  períodos,  horários  e  condições  estabelecidas 
no  Edital e em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados 
pelo  representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer  problema 
detectado  ou ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder      por      quaisquer       prejuízos       que       seus      
profissionais       causarem       ao       patrimônio       da       Administração      
ou      a       terceiros, por ocasião da execução do objeto, procedendo
imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente;

7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, 
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos
prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

8. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de
responsabilidade  civil, penal e administrativa;

10.      Cumprir       e       garantir       que       seus       profissionais       estejam      
cientes,        aderentes       e       obedeçam      rigorosamente        às      
normas        e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da
Informação do TRE/AL;

11. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site.

12. Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser  
solicitados    pela    Administração,    referentes    a   qualquer    problema   
detectado    ou ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3. Descrição do Objeto

 

As especificações técnicas apresentadas são mínimas, sendo aceitos equipamentos
com características técnicas superiores, desde que compatíveis.

 

 

 

 

 

 

NOTEBOOK - TIPO 01

 

PROCESSADOR

 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 25W;

 

 

PLACA MÃE

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
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superiores como arquitetura serão aceitos;
3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo

permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;
4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

 

BIOS

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de

 

códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares, Gravação de
log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e Software de
Gerenciamento.

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

 

MEMÓRIA

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 8GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

 

ARMAZENAMENTO

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD),
NVME PCI-e/M.2 ou superior;

 

INTERFACE

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e  
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada.

VÍDEO

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

 

TELA

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

 

REDE

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;

 

 

ÁUDIO
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1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

 

TECLADO E MOUSE

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

 

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
combinação de tecla de funções;

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

 

GABINETE

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

 

BATERIA E FONTE

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:O
equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na
BIOS operando em modo persistente com características de segurança avançada
de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental, permita
recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintesfuncionalidades:Bloqueio do hardware, impossibilitando que o
equipamento seja utilizado ou reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de
um comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas no HD ou
arquivosespecíficos;Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi
utilizado, mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão; As
funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um
console webEsse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato
persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento
ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, através da
aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. A comprovação que
o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer
através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-
gb/partners/compatibility) ou por site público de outro fabricante que execute
comprovadamente as mesmas funcionalidades solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:Deverá possuir, acessível
através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar
os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não
permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de recuperação de
dados (data Recovery), deve estar em conformidade e aprovado de acordo o
padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público;Permitir a combinação de autenticação
no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital,
smartcard;Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento
permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a recursos
de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB, Bluetooth,
DVD+/-RW,etc.Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com
recursos de monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos:
Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstaladosVerificar a
validade da garantia do seu hardware; Receber notificações de atualizações
importantes de drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no seu
hardware para verificar algumproblema; Análise profunda dos componentes:
segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento;

 

 

SOFTWARE

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on- line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

 

ACESSÓRIOS

 

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução
mínima de 1000 DPIs;

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo
fabricante do equipamento ou em regime de OEM.
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CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações; compatibilidade
eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), em relação
aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro
170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição  pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer
outro meio  de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências
do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl).

 

 

GARANTIA E SUPORTE

 

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-
site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação
deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento,
não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de
comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais,
folders, etc;

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.

 

 

OUTROS REQUISITOS

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo
não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
ofertados.

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de
que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a mesma a
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes
para firmar e declarar as exigências solicitadas.
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LÓGISTICA REVERSA

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela
Contratante.

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos
foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

 

 

NOTEBOOK - TIPO 02

 

PROCESSADOR

 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 10.000
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2200 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 25W;

 

 

PLACA MÃE

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
superiores como arquitetura serão aceitos;

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

 

BIOS

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits,
vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema
Operacional, e Software de Gerenciamento.

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

 

MEMÓRIA

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 16GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

 

ARMAZENAMENTO

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD),
NVME PCI-e/M.2 ou superior;

 

 

INTERFACE

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
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23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e  
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada.

VÍDEO

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

 

TELA

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

 

REDE

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;

 

 

ÁUDIO

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

 

TECLADO E MOUSE

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
combinação de tecla de funções;

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

 

GABINETE

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

 

BATERIA E FONTE

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:O
equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na
BIOS operando em modo persistente com características de segurança avançada
de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental, permita
recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintesfuncionalidades: Bloqueio do hardware, impossibilitando que o
equipamento seja utilizado ou reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de
um comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas no HD ou
arquivosespecíficos; Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi
utilizado, mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão; As
funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um
console web; Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em
formato persistente, nativamente presente e pronto para ativação no
equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware,
através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. A
comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada,
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deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público de
outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades
solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:

 

Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta
integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma
NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de
recuperação de dados (data Recovery), deve estar em conformidade e aprovado de
acordo o padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público;

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin,
impressão digital, smartcard; Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o
equipamento permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a
recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB,
Bluetooth, DVD+/-RW,etc.Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com
recursos de monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos:
Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;Verificar a
validade da garantia do seuhardware;Receber notificações de atualizações importantes
de drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar
algumproblema; Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria
earmazenamento;

 

 

SOFTWARE

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on- line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

 

ACESSÓRIOS

 

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução
mínima de 1000 DPIs;

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo
fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

 

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações; compatibilidade
eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), em relação
aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro
170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição  pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer
outro meio  de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências
do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl).

 

 

GARANTIA E SUPORTE

 

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-
site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação
deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento,
não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de
comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais,
folders, etc;

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.

 

 

OUTROS REQUISITOS

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.
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3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo
não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
ofertados.

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de
que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção

 

durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do
fabricante deverá ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante
outorga ao procurador os poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

 

LÓGISTICA REVERSA

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela
Contratante.

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos
foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

 

 

 

 

NOTEBOOK - TIPO 03

 

PROCESSADOR

 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 12.000
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2300 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 25W;

 

 

PLACA MÃE

 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
superiores como arquitetura serão aceitos;

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
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3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

 

BIOS

 

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits,
vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema
Operacional, e Software de Gerenciamento.

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

 

MEMÓRIA

 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 32GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

 

ARMAZENAMENTO

 

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 512GB no padrão Solid State (SSD),
NVME PCI-e/M.2 ou superior;

 

 

INTERFACE

 

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

 

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?
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3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e  
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada.

VÍDEO

 

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

 

TELA

 

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

 

REDE

 

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

 

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;
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ÁUDIO

 

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

 

TECLADO E MOUSE

 

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
combinação de tecla de funções;

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

 

GABINETE

 

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

 

BATERIA E FONTE

 

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

 

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: O
equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na
BIOS operando em modo persistente com características de segurança avançada
de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental, permita
recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintesfuncionalidades: Bloqueio do hardware, impossibilitando que o
equipamento seja utilizado ou reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de
um comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas no HD ou
arquivosespecíficos; Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi
utilizado, mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão; As
funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um
console web; Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em
formato persistente, nativamente presente e pronto para ativação no
equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware,
através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial. A
comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada,
deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público de
outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades
solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: Deverá possuir, acessível
através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar
os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não
permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de recuperação de
dados (data Recovery), deve estar em conformidade e aprovado de acordo o
padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público; Permitir a combinação de autenticação
no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, smartcard;
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo
gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a recursos de como,
por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB, Bluetooth, DVD+/-
RW,etc. Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de
monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a
configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados; Verificar a validade da
garantia do seuhardware; Receber notificações de atualizações importantes de
drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar
algumproblema; Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo,
bateria earmazenamento;

 

 

SOFTWARE

 

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on- line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

 

ACESSÓRIOS

 

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução
mínima de 1000 DPIs;
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3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo
fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

 

 

MONITOR

 

1. Cada equipamento deverá acompanhar no mínimo 02 (dois) monitores com as
seguintes características mínimas abaixo:

2. Tecnologia LED mínimo 23.5 polegadas LED IPS ou superior;
3. Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9;
4. Brilho mínimo de 250 cd/m2;
5. Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1;
6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms;
7. Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus;
8. Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus;
9. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores;

10. Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior;
11. Possuir interfaces de conexões tipo Display Port;
12. Deve possuir obrigatoriamente regulagem de altura de no mínimo 10cm e rotação

da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no
formato widescreen vertical (Rotação Pivot), não sendo aceitas quaisquer
adaptações ao modelo original para atender a essa exigência;

13. Deve ser compatível com Windows 10;
14. Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica

NBR 14136, 1 (um) cabo de vídeo Display Port;
15. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com

comutação automática de voltagem;

 

 

DOCKING STATION

 

1. Deve possuir interface para conexão com linha de Notebooks ofertado;
2. Possuir botão de ligar e desligar devidamente identificado com indicador luminoso;
3. Deve possuir no mínimo as seguintes interfaces / conectores externos:
4. 02(duas) portas Disply Port para monitores;
5. 03(três) portas USB 3.0 e 01 (uma) USB-C;
6. 01(uma) interface RJ-45 para rede ethernet 10/100/1000Mbits;
7. Possuir suporte para conexão de dispositivo de segurança compatível com trava

de segurança do tipo kensington ou Noble Lock;
8. Possuir conector externo do tipo Combopara áudio;
9. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças,

mão de obra e atendimento Onsite;

 

10. Deverá ser comprovado em documento do fabricante que a docking station
ofertada são de fabricação (própria ou OEM) e que a respectiva é totalmente
compatível, homologada e funcional com o Notebook Tipo III ofertado. A
comprovação ser realizada através de catalogo do produto ofertado, que deverá
ser de domínio público com data anterior a publicação desse edital.

 

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

 

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações; compatibilidade
eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), em relação
aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro
170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição  pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer
outro meio  de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências
do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl).

 

 

GARANTIA E SUPORTE

 

1. Os equipamentos ofertados deverão possuir garantia do fabricante na modalidade
on-site, mínima de 60 (sessenta e seis) meses para notebook, bateria e monitores,
todos esses com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-
site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do
fabricante do equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor ou
fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura conflitem com
catálogos, manuais, folders, etc;

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.

 

 

OUTROS REQUISITOS

 

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
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comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo
não   possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
ofertados.

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de
que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a mesma a
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes
para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

 

LÓGISTICA REVERSA

 

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela
Contratante.

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos
foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6. recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

 

3. Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
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aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

 

Recebimento do Objeto:

 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a
100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão
Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certificado  de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com
o FGTS; da   Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

 

 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

2. Multa de:
1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do
bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com

a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de
Empenho ou instrumento contratual; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vinte)
dias corridos, com a

não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da
Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.

4. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art.
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.

7. O período de atraso será contado em dias corridos.
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa

através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.
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4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

 

 

Garantia mínima 36 (trinta e seis) ou 60 (sessenta) meses, conforme o item. Estar
comprovadamente ainda em produção.

Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º,
III, V)

 

 

 

 

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

 

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00

 

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI

 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo
discriminado:

 

 

Item da
Ata Descrição Qtd.

Solicitada
Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

     

     

TOTAL:  

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da aquisição  pretendida serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de  empenho  ou  instrumento  formal  e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

 

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

 

Quantitativo executado via

 

Ordem de Fornecimento nº
00X/20YY

 

 

Quantitativo executado via

 

Ordem de Fornecimento nº
00X/20YY

 

SALDO ATA:  

 

 

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX Maceió, 28 de agosto de 2020.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DECARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006
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Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DEBULHÕES,
Membro da Comissão, em 11/09/2020, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006

 

 

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 11/09/2020, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
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Empresa optante pelo SIMPLES?             (   ) Sim                      (   ) Não        

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020

 

Processo nº 0006837-69.2020.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 75/2020

 

 

MINUTA

 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 75/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.,
de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e
demais normas legais aplicáveis.

 

 

1 – DO OBJETO.

 

1.1.           A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 75/2020:

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

       

 

1.2.   Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº
75/2020:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

 

2.1.           O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA.

 

3.1.         O prazo máximo para o fornecimento dos servidores é de 60 (sessenta)
dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

 

3.2.            O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses para os itens 1 e 2, e
de 60 (sessenta) meses para o item 3, em conformidade com o previsto na
descriminação dos itens no anexo I-A do Edital.

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

4.1.            São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
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obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o bem a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

4.2.         São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

< >Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;Acompanhar e
fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela
decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel
cumprimento do mesmo e da proposta;Manter arquivo, junto ao processo
administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente
ao mesmo;Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais; eAplicar as sanções conforme previsto no contrato,
assegurando à Contratada o contraditório  e ampla defesa.a) Providenciar a imediata
correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do bem a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 16.15.

 

5.2.         São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

 

a) Fornecero(s)  equipamento(s)  conforme especificações,  quantidades,   prazos  e 
demais   condições  estabelecidas  no   Edital,  na   Ata   de  Registro   de  Preços, na
Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b) Fornecera   documentação   necessária   à   instalação    e    à    operação    dos   
produtos    (manuais,    termos    de    garantia,    etc.),    completa,    atualizada    e em
português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e  fechamento  de  chamados 
técnicos,  conforme  períodos,  horários  e  condições  estabelecidas  no  Edital e em
seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo 
representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou ao
andamento de atividades da garantia;

f) Responderpor      quaisquer       prejuízos       que       seus       profissionais      
causarem       ao       patrimônio       da       Administração       ou      a       terceiros, por
ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,  desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste edital e seus anexos;

h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, entre outros  pertinentes,  sob pena  de responsabilidade  civil,
penal e administrativa;

j) eeobedeçamàse aos de da do

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.

l) Prestaras   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser  
solicitados    pela    Administração,    referentes    a   qualquer    problema   
detectado    ou ao andamento de atividades da garantia técnica.

 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

6.1.         Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TER/AL ,
situada na avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000,
telefone (82) 3328-1947, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da
Autorização de Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail.
 

< >. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas..
Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal.            O exame para comprovação das
características técnicas consistirá em avaliações e testes não-destrutivos, por
amostragem realizados em duas etapas:Primeira: inspeção visual de todos os
equipamentos entregues;

 

Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de um
critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de um
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

 

< > As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível
no sítio do fabricante.I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

Edital 66 (0784582)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 497



V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

< >. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:a) Advertência:

 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

 

a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

 

b) Multa de:

 

b.1) 0,25% por dia, sobre o valor constante Nota de Empenho, no caso de atraso
injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos;

 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho;e

 

b.1.2)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, coma não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do
Fornecedor;

 

b.2) 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

 

b.3) 15% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do
Fornecedor;

 

 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública.

 

< >. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços
com a Contratada. < > O valor da multa, aplicada após o regular processo
administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada
ou cobrado judicialmente. < > Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá
efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.7.10.1. A data a ser utilizada como referência para a
atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no
Diário Eletrônico.

 

7.11.         Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

7.12.         Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

8- DO PAGAMENTO.

 

8.1.            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes
requisitos:

 

< >Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e < >Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha
concorrido o Fornecedor. 

8.2.            Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento
de preços ou a atualização monetária

 

8.3.           Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

8.4.            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

8.5.            O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

8.6.            Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
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documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

8.7.         Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

 

9.1.       É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

10 - DA PUBLICAÇÃO.

 

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

 

11 – DO FORO.

 

11.1.       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

 

Maceió, XX de XXXX de 2020.

 

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente

 

Pela Empresa

Em 13 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/10/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784582 e o código CRC F6972219.

0006837-69.2020.6.02.8000 0784582v2
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13/10/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=29560580&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 13/10/2020 14:54:03 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00075/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00036/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 471902 - Notebook
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
4 Bens Comuns Menor Preço 14.780,3300

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

8

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 4

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Notebook, tela: até 14 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 4 a 8 gb, núcleos por 
processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300, bateria: pelo menos 40 wh, 
alimentação: bivolt automática meses, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses

Valor Máximo Aceitá
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13/10/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=29560579&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 13/10/2020 14:53:29 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00075/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00036/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 471902 - Notebook
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
10 Bens Comuns Menor Preço 9.030,0000

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

20

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 10

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Notebook, tela: até 14 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 4 a 8 gb, núcleos por 
processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300, bateria: pelo menos 40 wh, 
alimentação: bivolt automática meses, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses

Valor Máximo Aceitá
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13/10/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=29560578&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 13/10/2020 14:52:44 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00075/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00036/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 471902 - Notebook
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
35 Bens Comuns Menor Preço 7.159,6700

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

70

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 35

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Notebook, tela: até 14 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 4 a 8 gb, núcleos por 
processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300, bateria: pelo menos 40 wh, 
alimentação: bivolt automática meses, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses

Valor Máximo Aceitá
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13/10/2020 SIASGnet-DC - Itens da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 13/10/2020 14:52:28 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00075/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00036/2020

Quant. Informada de
Itens Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

3 3 0 Não Não

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação do

Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério de
Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 M 471902 -
Notebook - 35 Unidade Menor Preço - Sim

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

2 M 471902 -
Notebook - 10 Unidade Menor Preço - Sim

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

3 M 471902 -
Notebook - 4 Unidade Menor Preço - Sim

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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13/10/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 13/10/2020 14:49:53 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00075/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00036/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0006834-69.2020 Menor Preço Não Não  

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

Validade da Ata SRP   

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

400.009,7700 3 3 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
14/10/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 14/10/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro Bairro

Registro de Preços de material permanente - notebooks, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Revitaliza Indústria Comércio e Serviços de Móveis
Ltda.; Objeto: Aquisição de mobiliário para atender as necessidades deste E. Tribunal, com
fornecimento e instalação; Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19;
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 064/2019; Crédito Orçamentário:
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.42; Programa de Trabalho: 02.061.033.4257.6013; Valor
GLOBAL do Contrato: R$ 10.971,20 (dez mil, novecentos e setenta e um reais e vinte
centavos); Data da assinatura: 06/10/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00206.02; Contrato
n.º 043/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Construtora Nogueira Franco Eireli; Objeto do 2º
Termo Aditivo: Prorrogar por mais 150 (cento e cinquenta) dias o prazo de execução
estabelecido no subitem 3.2.1 do Contrato original; e proceder a acréscimos no
quantitativo de serviços e à inclusão de itens não previstos inicialmente na Planilha de
Estimativa de Preços, constante do Anexo I, adequando, proporcionalmente,o item 5.1,
relativo ao "Preço", bem como o Cronograma Físico-Financeiro constante do Anexo II;
Fundamento Legal: artigo 57, §1º, incisos I e IV c/c artigo 65, inciso I, alíneas a e b e §§
1º e 3º, ambos da Lei 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02.122.0033.14YQ.3341; Elementos de Despesas: 4.4.90.51.91 (Obras em andamento -
itens 5 a 12) e 4.4.90.51.92 (Instalações - demais itens); Data da assinatura: 06/10/2020;
Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00224; Contrato n.º 041/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0037424-15.2020.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.011.10.2020, firmado em
09/10/2020; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: ALPHA6 VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA., CNPJ nº
34.091.218/0001-10; Objeto: aquisição de 1 veículo automotor para renovação de parte da
frota do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, decorrente da Ata de Registro de Preços
nº 12.004.10.2020, Item 4; Vigência: a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 100
dias; Valor Total: R$ 168.200,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 019/2020-
RP, com fundamento no art. 15, da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02, nos Decretos nº
7.892/13, nº 10.024/19, nº 7.746//12, nº 8.538/15 e na Lei Complementar nº 123/06;
Signatários: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela
Contratada, o Sr. Leandro Zillig Barbosa, Sócio.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2020

CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico e
garantia do fabricante para solução de central telefônica MITEL MX-ONE e seus sistemas
relacionados e switches de rede LAN Cisco que compõem a rede de telefonia IP do TRF4,
incluindo mão de obra, fornecimento de partes e peças, serviços de manutenção evolutiva,
atualização de software e suporte técnico relacionado ("Software Assurance")prestação de
serviços de suporte técnico e garantia do fabricante para solução de central telefônica
MITEL MX-ONE e seus sistemas relacionados e switches de rede LAN Cisco que compõem
a rede de telefonia IP do TRF4, incluindo mão de obra, fornecimento de partes e peças,
serviços de manutenção evolutiva, atualização de software e suporte técnico relacionado
("Software Assurance").. ORIGEM: PE-32/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168396, NDs -
3390.30 e 3390.39 e 2020NE510388, datada de 22/09/2020. PREÇO TOTAL: R$ 172.680,00.
VIGÊNCIA: 08/10/2020 a 08/10/2021. PA: 0002809-69.2020. ASSINATURA: Márcio
Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 08.10.2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 18/2020; PA SEI nº 0001005-55.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Lei n°
10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei n° 8.666/93 e disposições da Lei n° 8.078/90
compatíveis com o regime de direito público. Partes: União, através do TRE/AL, e a
empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA, CNPJ nº
29.080.486/0001-05; Objeto: prestação dos serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição
de peças novas e originais; Valor mensal: R$ 2.480,00; Valor total: R$ R$ 29.760,00;
Vigência: 12 meses, a partir da data de sua assinatura; Assinatura: 10/10/2020.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Termo de Cooperação Técnica nº 03/2020; Processo 0008520-44.2020.6.02.8000; Partes:
União, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, CNPJ nº 06.015.041/0001-
38 e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC, CNPJ nº 02.558.636/0001-89;
Objeto: instituir parceria entre o TRE/AL e a CEDEC visando o armazenamento, a guarda e
o transporte de Equipamentos de Proteção Individual e demais materiais para utilização
durante as Eleições de 2020, com fim de prevenir a disseminação do coronavírus; Vigência:
a partir da data de sua assinatura até o dia 31/12/2020, tendo eficácia a partir da
publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditamento ao Contrato instrumentalizado pela NE 485/2020; Processo SEI n° 0008809-
11.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Art. 65, I, "b" e §1º da Lei 8.666/93; O presidente do
TRE-AL, Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, autorizou o
aditamento à Nota de Empenho decorrente da homologação do Pregão Eletrônico
35/2020, com a finalidade de acrescentar ao contrato firmado com a empresa M&R
Representações Eireli, CNPJ nº 31.912.682/0001-32, a aquisição de mais 2.532 garrafas
de água mineral, de 500ml, sendo 1.896 unidades para o 1º Turno de Votação, e 636,
para o 2º Turno de Votação, se houver, representando um acréscimo de,
aproximadamente, 2% (dois por cento) do objeto contratual; Valor total: R$ 1.240,68
; Data da decisão: 09/10/2020.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0009320-72.2020. Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
material de limpeza e prevenção, conforme as especificações do Edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 11. Edital: 14/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00074-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 14/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/10/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 13/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0006834-69.2020. Objeto: Registro de Preços de material permanente -
notebooks, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 14/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00075-
2020. Entrega das Propostas: a partir de 14/10/2020 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/10/2020 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 13/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 28/2020, para fornecimento de combustíveis para a 1ª Zona Eleitoral -
Calçoene/AP. PARTES: União, através do TRE-AP e GALLIANO CEI NETO EIRELI EPP. Objeto:
Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10, Diesel Comum e Gasolina Comum). Valor
do contrato: R$ 4.636,00 (quatro mil seiscentos e trinta e seis reais). VIGÊNCIA: a partir de
sua assinatura até 30/11/2020. Data de assinatura: 13/10/2020. Signatários: Des. Rommel
Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e Galliano Cei Neto, representante da
contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE CANCELAMENTO

O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna público o
cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 123/2019. PAD nº 8104/2020. Pregão
Eletrônico nº 29/2019, celebrada com a empresa INOVA SOLUÇÕES INFORMÁTICA EIRELI,
CNPJ nº 32.040.299/0001-02, que tem como objeto o registro de preços para eventual
aquisição de material de consumo - tonner para impressora, como previsto no art. 21 do
Decreto nº 7892/2013. Data da assinatura: 14/07/2020, Des. Aristóteles Lima Thury.

Manaus (AM), 10 de outubro de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

AVISO DE RESCISÃO

O Diretor-Geral do TRE/AM torna pública a RESCISÃO UNILATERAL do Termo de
Contrato nº 03/2016, celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e a
empresa PROJEBEL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA. CNPJ nº 02.295.753/0001-05, para
prestação de serviço de apoio administrativo. DATA DA DECISÃO: 11/10/2020, Des.
Aristóteles Lima Thury.

Manaus (AM), 13 de outubro de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 11498/2020-TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 20/2020.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: TSS QUADROS ODONTOLOGIA EIRELI. CNPJ 30.755.980/0001-01. Do Objeto:
Prestação de serviços odontológicos, nas áreas de diagnóstico, prevenção, dentística,
endodontia, periodontia, prótese, cirurgia, ortodontia e radiologia. Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho 02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de
Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da
Assinatura: 30/09/2020. Assinam: Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY pelo
Credenciante, e a Senhora THALITA SOARES SERRÃO QUADROS, pela Credenciada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 10841/2020-TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 17/2020.

Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art.

25, bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional

Eleitoral do Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO

AMAZONAS. Credenciada: S DE F M FERNANDES - MENTAL SAÚDE PSICOLOGIA E

GINECOLOGIA. CNPJ 08.546.403/0001-42. Do Objeto: Prestação de serviços

especializados de psicologia e ginecologia. Dotação Orçamentária: Programa de

Trabalho 02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência:

60 (sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura:

15/09/2020. Assinam: Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY pelo Credenciante, e a

Senhora SOLLENA DE FÁTIMA MACEDO FERNANDES, pela Credenciada.
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 19/2020

SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00
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Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 39/2020
SEI 0004594-55.2020.6.02.8000

Data: 02/07/2020 às 14:00:00
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Objeto: Aquisição de material de consumo –  expediente - para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor global  estimado  para o lote 1 :  R$ 9.341,58
Valor global  estimado  para o lote 2 :  R$ 12.038,40
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 43/2020
SEI 0000575-52.2020.6.02.8000

Data: 13/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 20.647,70
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 49/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 18/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Frigobares e Micro-ondas, conforme especificações descritas
neste edital e seus anexos.

Valor unitário estimado : Item 1: 839,99 e Item 2: R$ 420,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 55/2020
SEI 0006379-52.2020.6.02.8000

Data: 28/08/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme o edital e
seus anexos.

Valor unitário estimado item 01: 106,00
Valor unitário estimado item 02: 23,93
Valor unitário estimado item 03: 13,96
Valor unitário estimado item 04: 38,31

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 57/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 11/09/2020 às 9:00:00

Objeto: Contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus
anexos.

Valor estimado: R$ 12.550,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 60/2020
SEI 0008814-33.2019.6.02.8000

Data: 17/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 110.076,97.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 61/2020
SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Data: 18/09/2020 às 09:00:00

Objeto: Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020, conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor estimado: Item 1: R$ 21.149,70; Item 2: R$ 2.218,50; Item 3: R$ 1.389,96; Item 4: R$ 3.699,30 e Item 5: R$
1.424,28.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 62/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 22/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Frigobares e Micro-ondas, conforme especificações descritas neste
edital e seus anexos.

Valor unitário estimado: Item 1: R$ 1.294,06; Item 2: R$ 612,52.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 65/2020
SEI 0007133-91.2020.6.02.8000

Data: 1º/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã para funcionar como veículo de representação, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital.

Valor estimado: R$ 122.187,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Adiamento 

Número 66/2020
SEI 0003807-72.2020.6.02.8000

Data: 09/10/2020 às 9:00:00

Objeto: Contratação de empresa de  terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação nos cartórios
eleitorais, locais de armazenamento e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas neste edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 865.366,60
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento de interessado 01
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 01
Planilha de Formação de Preços

 

Número 67/2020
SEI 0010905-96.2019.6.02.8000

Data: 13/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender
às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 112.983,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilha de Formação de Preços

Número 68/2020
SEI 0010887-75.2019.6.02.8000

Data: 14/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação,
bem como o fornecimento de envelopes, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ R$ 1.248.726,54 
Documentos:

Edital
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 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilha de Formação de Preços

Número 69/2020
SEI 0006731-10.2020.6.02.8000

Data: 16/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma
continuada, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, incluindo o fornecimento de
aparelhos smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I), por um período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado.

Valor total  estimado: R$ 91.638,72
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 70/2020
SEI 0006380-37.2020.6.02.8000

Data: 13/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado (todos os itens): R$ 558.706,20
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 71/2020
SEI 0008002-54.2020.6.02.8000

Data: 14/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado : R$ 229.880,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 72/2020
SEI 0001860-34.2020.6.02.8000

Data: 21/10/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor com condutores munidos de regular carteira de
motorista e telefone celular, com a finalidade de atender às necessidades de transporte de agentes e materiais da Justiça
Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2020 (etapas de vistoria dos
locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, seções eleitorais, coleta de votos, apuração, reparação e substituição de
urnas), conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.

Valor total  estimado : R$ 573.983,52
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Número 73/2020
SEI 0007133-91.2020.6.02.8000

Data: 22/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículo de
representação, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I deste edital.

Valor total  estimado : R$ 122.187,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 74/2020
SEI 0009320-72.2020.6.02.8000

Data: 21/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e prevenção, conforme as especificações do
Edital e seus anexos.

Valor total  estimado : R$ 288.165,90
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 75/2020
SEI 0006837-69.2020.6.02.8000

Data: 27/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - notebooks, conforme especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total  estimado : R$ 400.009,77
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/10/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785645 e o código CRC 5BA1BCA9.
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 19/10/2020 04:04 PM
Assunto: [pregoeiro] Solicitação de Esclarecimentos (MIDIA/AMOSTRA/ENVIO DE DOCUMENTOS/DOCUMENTOS
ORIGINAIS) PE Nº 75/2020 - TRE - AL - Itens: 1 e 2. (PID - 0788-20). {01}

 
 

From: Tatiana Silva <edital@daten.com.br>
 To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>

 Cc: Franklin Mota <ascom@daten.com.br>, Igor Leonardo <comercial.governo2@daten.com.br>, Josiane Santana
<analise@daten.com.br>

 Date: Mon, 19 Oct 2020 18:09:00 +0000
 Subject: [slc] Solicitação de Esclarecimentos (MIDIA/AMOSTRA/ENVIO DE DOCUMENTOS/DOCUMENTOS ORIGINAIS)

PE Nº 75/2020 - TRE - AL - Itens: 1 e 2. (PID - 0788-20). {01}
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Solicitação de Esclarecimentos (MIDIA/AMOSTRA/ENVIO DE DOCUMENTOS/DOCUMENTO
75/2020 - TRE - AL - Itens: 1 e 2. (PID - 0788-20).
 
Prezados (as) Senhores (as),
 
Boa Tarde.
 
Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situação 
ques�onamentos abaixo:
 
Pergunta 01 – A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais:
 
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, a Daten tem por padrão:
 

a. Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da Daten, da imagem ISO de reinst
Sistema Operacional Windows 10, aplica�vos e drivers dos disposi�vos, acessados através
equipamento.

b. Par�ção oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do
Windows 10.

 
Tal medida tem como obje�vo a redução de resíduos após o uso eventual das mídias, já que to
pré-instalados e pré-configurados de fábrica, e podem ser reinstalados/recuperados a qualque
ferramentas acima. Entendemos portanto que a disponibilização das ferramentas acima, p
eletrônica, é superior ao exigido no Edital, portanto suficiente para atendimento a especific
Nosso entendimento está correto?
 
Não estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o órgão p
de manutenção dos equipamentos, entendemos que a Daten pode fornecer 5 mídias para cada 
mídia para cada equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda qu
garan�a dos equipamentos seja necessário o envio de mídias complementares, o faremos sem
entendimento está correto?
 
Pergunta 02 – No quesito AMOSTRA:
 
“20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
20.4. O exame para comprovação das caracterís�cas técnicas consis�rá em avaliações e testes 
amostragem realizados em duas etapas:”
 
O enunciado acima menciona comprovação das caracterís�cas técnicas por amostragem. Ponder
equipamentos a serem ofertados necessitam ter a sua configuração baseada nas exigências cons
procedimento licitatório, e levando-se em conta a demora no transporte destes produtos, uma v
casos, a fábrica dos equipamentos não fica localizada no mesmo Estado onde as amostras devido
entendemos que o prazo de entrega possa ser fixado em 7 (sete) dias úteis. Nosso entendimento
 
Pergunta 03 - No quesito da DOCUMENTAÇÃO:
 
O edital não informar o prazo de envio da  documentação original. Podem nos informar?
 

Ã
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eletrônica, desde que assinada digitalmente através da estrutura de chaves pública e p
apresentação desses mesmos documentos pelo meio �sico (de papel)?
 
 
Atenciosamente,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
A Empresa DATEN, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 0789143, referentes ao Pregão Eletrônico
n.º 75/2020.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 19/10/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789146 e o código CRC 03337B04.

0006837-69.2020.6.02.8000 0789146v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0789146, quantos

aos  esclarecimentos contidos no evento 0789143, referentes
ao Pregão Eletrônico n.º 75/2020, esta unidade entende para:

 
Pergunta 01: está correto o entendimento, vez

que a intenção última é a redução de residuos, podendo ser
apresentadas por meio de partição oculta no disco rígido,
passível de verificação inafastável, em caso de entrega do
bem.

 
Pergunta 02: não está correto o entedimento. A

amostra em questão refere-se à etapa de verificação de
conformidade dos bens entregues pelo contratado. O
entedimento do licitante parece ter sido da necessidade de
apresentar amostra durante a licitação, o que não é o caso.

 
Pergunta 03: a priori, fora do escopo técnico

desta unidade.
 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/10/2020, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789155 e o código CRC 17932B80.
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=7ABC@BKMI7VDC7?nVKDC7VB7KPCMDJDTUI7VIC7CKCMB?DC7I@BADLKIPDKC97>?7LIPCIPoPLKD7LI?7D7@ABILO@DTUI7NJIhDJ7VB7ABVOTUI7VB
ABCnVOICH7D7EDMBP7MB?7@IA7@DVAUI97DQ7EKC@IPKhKJKVDVBH7VBPMAI7VB7O?D7pABD7ABCMAKMD7PI7CKMB7VD7EDMBPH7VD7K?DNB?7YSZ7VB
ABKPCM7SKCMB?D7Z@BADLKIPDJ7qKPVIrC746H7D@JKLDkIC7B7VAKkBAC7VIC7VKC@ICKkICH7DLBCCDVIC7DMADkiC7BjOK@D?BPMIQ7hQ7cDATUI
ILOJMD7PI7VKCLI7AnNKVI7LIPMBPVI7D7K?DNB?7VB7ABKPCMDJDTUI5ABLO@BADTUI7VI7qKPVIrC746Q7FDJ7?BVKVD7MB?7LI?I7IhsBkI7D
ABVOTUI7VB7ABCnVOIC7D@tC7I7OCI7BkBPMODJ7VDC7?nVKDCH7sp7jOB7MI7@AiaKPCMDJDVIC7B7@AiaLIPuKNOADVIC7VB7uphAKLDH7B7@IVB?7CBA
ABKPCMDJDVIC5ABLO@BADVIC7D7jODJjOB7uBAAD?BPMDC7DLK?DQ7>PMBPVB?IC7@IAMDPMI7jOB7D7VKC@IPKhKJKeDTUI7VDC7uBAAD?BPMDC7DLK?DH
@7BJBMAvPKLDH7i7CO@BAKIA7DI7BlKNKVI7PI7>VKMDJH7@IAMDPMI7COuKLKBPMB7@DAD7DMBPVK?BPMI7D7BC@BLKuKL7GICCI7BPMBPVK?BPMI7BCMp
LIAABMIw7GUI7BCMDPVI7VB7DLIAVI7LI?7I7BPMBPVK?BPMI7DLK?DH7B7LIPCKVBADPVI7jOBH7kKD7VB7ABNADH7I7tANUI7@7VB7?DPOMBPTUI
VIC7BjOK@D?BPMICH7BPMBPVB?IC7jOB7D7EDMBP7@IVB7uIAPBLBA7̀7?nVKDC7@DAD7LDVD7?nVKD7@DAD7LDVD7BjOK@D?BPMI7B?7LDCI7VB
JIMBC7KPuBAKIABC7D7̀ 7OPKVDVBCH7DCCBNOADPVI7DKPVD7jO7NDADPD7VIC7BjOK@D?BPMIC7CBsD7PBLBCCpAKI7I7BPkKI7VB7?nVKDC
LI?@JB?BPMDABCH7I7uDAB?IC7CB?7BPMBPVK?BPMI7BCMp7LIAABMIw7cBANOPMD7637m7GI7jOBCKMI7=XZSF[=97x367m7EZ7[>]>gYX>GFZ
EZ7Zgy>FZQ736Q:Q7Z7BlD?B7@DAD7LI?@AIkDTUI7VDC7LDADLMBAnCLDC7MiLPKLDC7LIPCKCAp7B?7DkDJKDTzBC7B7MBCMBC7D?ICMADNB?
ABDJKeDVIC7B?7VODC7BMD@DC9{7Z7BPOPLKDVI7DLK?D7?BPLKIPD7LI?@AIkDTUI7VDC7LDADLMBAnCLDC7MiLPKLDC7@IA7D?ICMADNB?Q7cIPVBA
BjOK@D?BPMIC7D7CBAB?7IuBAMDVIC7PBLBCCKMD?7MBA7D7COD7LIPuKNOADTUI7hDCBDVD7PDC7BlKN|PLKDC7LIPC7@AILBVK?BPMI7JKLKMDMtAKIH7B
JBkDPVIaCB7B?7LIPMD7D7VB?IAD7PI7MADPC@IAMB7VBCMBC7@AIVOMICH7O?D7k7LDCICH7D7uphAKLD7VIC7BjOK@D?BPMIC7PUI7uKLD7JILDJKeDVD
PI7?BC?I7>CMDVI7IPVB7DC7D?ICMADC7VBkKVI7BPMBPVB?IC7jOB7I7@ADeI7VB7BPMABND7@ICCD7CBA7uKlDVI7B?7_7WCBMBd7VKDC7}MBKCQ
GICCI7BPMBPVK?BPMI7cBANOPMD7687a7GI7jOBCKMI7VD7EZ]̂ X>GF=~�Z97Z7BVKMDJ7PUI7KPuIA?DA7I7@ADeI7VB7BPkKI7VD
VILO?BPMDTUI7IAKNKPDJQ7cIVB?7PIC7KPuIA?DAw7�7BJBMAvPKLDH7VBCVB7jOB7DCCKPDVD7VKNKMDJ?BPMB7DMADkiC7VD7BCMAOMOAD7VB7LfDkBC
@}hJKLD7B7@7D@ABCBPMDTUI7VBCCBC7?BC?IC7VILO?BPMIC7@BJI7?BKI7CKLI7WVB7@D@BJdw7QQQR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão Eletrônico n.º 75/2020 no
sistema ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida
em casos tais:

"Esclarecimento 21/10/2020 13:48:49

A Empresa DATEN, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Solicitação de
Esclarecimentos (MIDIA/AMOSTRA/ENVIO DE DOCUMENTOS/DOCUMENTO 75/2020 -
TRE - AL - Itens: 1 e 2. (PID - 0788-20). Prezados (as) Senhores (as), Boa Tarde.
Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situação
quesonamentos abaixo: Pergunta 01 – A respeito das mídias de instalação dos
sistemas operacionais: Em consonância com a preocupação global de redução de
resíduos, a Daten tem por padrão: a. Disponibilidade, dentro de uma área restrita no
site da Daten, da imagem ISO de reinst Sistema Operacional Windows 10, aplicavos e
drivers dos disposivos, acessados através equipamento. b. Parção oculta no disco
rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do Windows 10. Tal medida tem
como objevo a redução de resíduos após o uso eventual das mídias, já que to pré-
instalados e pré-configurados de fábrica, e podem ser reinstalados/recuperados a
qualque ferramentas acima. Entendemos portanto que a disponibilização das
ferramentas acima, p eletrônica, é superior ao exigido no Edital, portanto suficiente
para atendimento a especific Nosso entendimento está correto? Não estando de
acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o órgão p de
manutenção dos equipamentos, entendemos que a Daten pode fornecer 5 mídias para
cada mídia para cada equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades,
assegurando ainda qu garana dos equipamentos seja necessário o envio de mídias
complementares, o faremos sem entendimento está correto? Pergunta 02 – No quesito
AMOSTRA: “20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 20.4. O exame para comprovação
das caracteríscas técnicas consisrá em avaliações e testes amostragem realizados em
duas etapas:” O enunciado acima menciona comprovação das caracteríscas técnicas
por amostragem. Ponder equipamentos a serem ofertados necessitam ter a sua
configuração baseada nas exigências cons procedimento licitatório, e levando-se em
conta a demora no transporte destes produtos, uma v casos, a fábrica dos
equipamentos não fica localizada no mesmo Estado onde as amostras devido
entendemos que o prazo de entrega possa ser fixado em 7 (sete) dias úteis. Nosso
entendimento Pergunta 03 - No quesito da DOCUMENTAÇÃO: O edital não informar o
prazo de envio da documentação original. Podem nos informar? Ã eletrônica, desde
que assinada digitalmente através da estrutura de chaves pública e p apresentação
desses mesmos documentos pelo meio sico (de papel)? ..."         "
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"Resposta 21/10/2020 13:48:49

Instada a manifestarem-se, as Unidades registraram: “...1) Resposta da Unidade
demandante quanto aos itens 1 e 2: ...´Pergunta 01: está correto o entendimento, vez
que a intenção última é a redução de residuos, podendo ser apresentadas por meio de
partição oculta no disco rígido, passível de verificação inafastável, em caso de entrega
do bem. Pergunta 02: não está correto o entedimento. A amostra em questão refere-
se à etapa de verificação de conformidade dos bens entregues pelo contratado. O
entedimento do licitante parece ter sido da necessidade de apresentar amostra durante
a licitação, o que não é o caso. Pergunta 03: a priori, fora do escopo técnico desta
unidade. ..." 2) Resposta quanto ao item 03: O Edital não contempla tal solicitação. A
documentação deve ser encaminhada exclusivamente durante a sessão eletrônica."

Respeitosamente.

João Hermínio de Barros Neto

Pregoeiro

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 21/10/2020, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790818 e o código CRC 1EA193C6.

0006837-69.2020.6.02.8000 0790818v1
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+,-./0123-451,6
2
78/9:123-;<-=24133132>-0901320-2-3?@/,-?9=-4A132,-B-,-4A-2/12+C2DEFGHGHI
2
2
+/,/2132J1A-811K362@9?9A/01324132LA-432HM2-2LA-432HGI
2
NOCPQLRJ7SCJQR2HMI2T231@9?9A/012>/,/2132LA-432HM2-2HGI
UVWXWYZWXW[\]XYWŶ_̀W[a]b]c]dWd̂Yd̂ ỲeX\WaYeŶfg]̀Wh [̂\eYeîX\WdeYd̂ ĵXkỲeaag]XY][\̂XiWl̂YdeY\]̀e
meln][ZYo\W\]e[pYâ[deYWl̂]\WaY][\̂XiWl̂aYdeY\]̀eYqorslŶYtug[d̂Xbec\pYd̂ad̂YfĝYleh X̀ejWdeŶ
d̂he[a\XWdeŶhYdelgh [̂\WvweYei]l]WcYdeYiWbX]lW[\̂ŶhYc][uWYd̂ ỲXedgvweYle[\][gWdWYeỲXedg\e
meln][ZYo\W\]e[ỲWXWYWY][\̂XiWl̂YeîX\WdWxy
C:9;9,2z<-212B/8,9?/4A-20-241A-811K2A/=8{=2>133</2-=23</2@945/20-2>,10<|}12<=2>,10<A12/0~-,312z<-24-=2{
-:9;9012412C09A/@6209,-?914/2A1012129A-=2>/,/2<=249?512-:A,-=/=-4A-2,-0<.90120-2B/8,9?/4A-62B-,94012/2�-920-
�9?9A/|�-32����F��24123-<2/,A9;12��62z<-2A,/A/2012>,94?�>9120/293141=9/628-=2?1=12/23-@-|}120/2>,1>13A/2=/93
~/4A/�13/2>/,/2/270=9493A,/|}12+�8@9?/�270-=/932-:93A-=209~-,3/32�1?K94;2PA/A9142412=-,?/0120-2-=>,-3/32z<-
4-=2B/8,9?/=241A-811K3628/3A/4012/=8132-z<9>/=-4A132>133<�,-=2/2?14-:}12OP���2>/,/23-,-=2?14-?A/013�
P-4012/339=62-4A-40-=132z<-23-,�2/?-9A1241A-811K32?1=294A-,B/?-2OP���2?1=>/A�~-@2?1=2�1?K94;2PA/A914
093>14�~-932412=-,?/01624}123-401218,9;/A�,912z<-212B/8,9?/4A-201241A-811K2>133</2-=23</2@945/2>,10<|}1
>,10<A132A9>12�1?K94;�2C3A�2?1,,-A12413312-4A-409=-4A1�
2
2
NOCPQLRJ7SCJQR2HGI2T231@9?9A/012>/,/2132LA-432HM2-2HGI
UVeaag]XYl̂X\]i]lWvweY�̀ Ŵ\Y��ĉ\Xe[]lYVXedgl\Y�[j]Xe[h [̂\WcY�aâaah [̂\Yteec�Yd̂YdeYiWbX]lW[\̂Ŷh
�eh g̀\̂XaYW[dYm]àcW�aY������Y�cWg[lûdY�����Y[WYlW\̂ZeX]WYh�[]hWYo]cĵXYegYẀ X̂â[\WX
l̂X\]i]lWv�̂aŶh]\]dWaỲeXY][a\]\g]v�̂aỲ�bc]lWaYegỲX]jWdWaYlX̂d̂[l]WdWaỲ ĉeY�[a\]\g\eY Wl]e[WcYd̂
¡ \̂XeceZ]WpY eXhWc]¢WvweŶY£gWc]dWd̂Y�[dga\X]Wcxy
R2C+C7Q2{2<=2,�A<@12-?1@�;9?128/3-/0124/241,=/2A{?49?/2LCCC2M��H62?14B1,=-2>10-23-2~-,9B9?/,241
@94KI25AA>IFF;,--4-@-?A,149?3?1<4?9@�1,;F->-/A�?,9A-,9/F623-4012-=9A9012>-@/2¤,--42C@-?A,149?32�1<4?9@2¥¤C�¦2<=/
-=>,-3/23-09/0/24132CO7�
J12�,/39@2A-=13212?-,A9B9?/012§�A<@12C?1@�;9?12>/,/2�1=><A/01,-32z<-2/339=2?1=1212C+C7Q62A/=8{=23-;<-213
?,9A{,91320/241,=/2A{?49?/2LCCC2M��H�2R2§�A<@12C?1@�;9?12A/=8{=2/8,/4;-2/3241,=/32/=89-4A/9327�JQ2J�§2LPR
M̈HGH2-2M̈HG̈62?14B1,=-2>10-23-2~-,9B9?/,24/2>�;94/2HG2¥0193¦201201?<=-4A12+C��EM�HM62>,-3-4A-241239A-20/27�JQ6
412@94K25AA>IFF©©©�/84A14@94-�?1=�8,F�C§QR�7�RPF�1?<=-4A�/3>:�/ª«AQ�GN+P3~++�9=¬5K<7N®�0®�0�2R
§�A<@12C?1@�;9?12{2-=9A9012>-@/27331?9/|}12�,/39@-9,/20-2J1,=/32Q{?49?/32¥7�JQ¦2-2,-?145-?9012>-@12LJSCQ§R�
P-4012/339=623/8-4012z<-2A/4A1212C+C7Q2z</4A1212§�A<@12C?1@�;9?123-;<-=2/241,=/2A{?49?/294A-,4/?914/@2LCCC
M��H62?1=>,1~/4012z<-212B/8,9?/4A-2/A-40-2A1012132?,9A{,9132/=89-4A/932z<-2/81,0/=2A101212?9?@120-2~90/201
>,10<A1620-30-20/2-B9?9̄4?9/2-4-,;{A9?/62-@9=94/|}120-2<3120-2=/A-,9/932A�:9?132/A{2120-3?/,A-23-;<,12012>,10<A16
-4A-40-=132z<-2A/=8{=23-,�2/?-9A1212?-,A9B9?/012012§�A<@12C?1@�;9?12>/,/2�1=><A/01,-32-=9A9012>-@/27�JQ2-
,-?145-?9012>-@12LJSCQ§R62?1=>,1~/401212/A-409=-4A12/2-:9;̄4?9/2/?9=/�2J13312-4A-409=-4A12-3A�2?1,,-A1�
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
A Empresa DATEN, solicita os esclarecimentos contidos

no evento 0791291, referentes ao Pregão Eletrônico n.º 75/2020.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 21/10/2020, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791292 e o código CRC 1DEE3AEB.

0006837-69.2020.6.02.8000 0791292v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0791292, quanto

aos questionamentos da Empresa DATEN, evento 0791291,
esclarecemos quanto:

 
Ao Questionamento 01:

 
A destinação dos equipamentos é para teletrabalho.
De antemão, para os equipamentos do Item 03, já

foi identificada a necessidade e estabelecida obrigação de
entrega de Docking Station.

Desta forma, há possibilidade de que durante o uso
dos equipamentos dos Itens 01 e 02, o usuário deste Regional,
igualmente identifique a necessidade de tal recurso, eis o
porque de sua previsão, enquanto possibilidade.

De toda sorte, para ampliação da concorrência, está
correto o entedimento do licitante para os Itens 01 e 02.

 
 

Ao Questionamento 02:
 

Dada a equivalência de referência normativa, está
correto o entendimento.
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Cordialmente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/10/2020, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791320 e o código CRC DD76ECD2.
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#
�*&�()

Publicação SIASG - SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS (0791652)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 531



  !"#! # # $%%&'(!!)))*+,-&./'01%*2,3*4.!&.12/,!&.12,15.,!-,'%./678/9.,6/35','*/'&:7/;,9<"""# ==>?1@%,<A>&.2;,9<BB# C=

$%%&'(!!)))*+,-&./'01%*2,3*4.!&.12/,!&.12,15.,!-,'%./678/9.,6/35','*/'&:7/;,9<"""# ==>?1@%,<A>&.2;,9<BB# C= "!"

D

D

EFGHIGJKDLLMNOMLOLODNPQNRQOO
D
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão Eletrônico n.º 75/2020 no
sistema ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida
em casos tais:

"Esclarecimento 22/10/2020 13:18:00

A Empresa DATEN, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."QUESTIONAMENTO 01: É
solicitado para os Itens 01 e 02: “Para garantir a expansibilidade de portas o
equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking Station, sendo aceitas
interfaces do tipo USB-c e Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em
documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto
Docking Station para a interface ofertada.” Exigir que o fabricante de notebook
também possua em sua linha de produção um produto adverso que nem é exigido no
Edital, direciona todo o item para um nicho extremamente reduzido de fabricante,
ferindo a Lei de Licitações 8666/93 no seu artigo 3º, que trata do princípio da isonomia,
bem como a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
Ademais existem diversas Docking Station no mercado de empresas que nem fabricam
notebooks, bastando ambos equipamentos possuírem a conexão USB-C para serem
conectados. Sendo assim, entendemos que será aceito notebooks com interface USB-
C compatível com Docking Station disponíveis no mercado, não sendo obrigatório que
o fabricante do notebook possua em sua linha produção produtos tipo Docking. Está
correto nosso entendimento? QUESTIONAMENTO 02: É solicitado para os Itens 01 e
02: “Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima
Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou privadas
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial.” O EPEAT é um rótulo ecológico baseado na norma técnica IEEE 1680,
conforme pode se verificar no link: http://greenelectronicscouncil.org/epeat-criteria/,
sendo emitido pela Green Electronics Council (GEC) uma empresa sediada nos EUA. No
Brasil temos o certificado Rótulo Ecológico para Computadores que assim como o
EPEAT, também segue os critérios da norma técnica IEEE 1680. O Rótulo Ecológico
também abrange as normas ambientais ABNT NBR ISO 14020 e 14024, conforme pode
se verificar na página 02 (dois) do documento PE-351.01, presente no site da ABNT, no
link http://www.abntonline.com.br/CERTODADOS/Document.aspx?
a=ZtTj2QPSsvPPjimJyhkuAQ%3d%3d. O Rótulo Ecológico é emitido pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e reconhecido pelo INMETRO. Sendo assim,
sabendo que tanto o EPEAT quanto o Rótulo Ecológico seguem a norma técnica
internacional IEEE 1680, comprovando que o fabricante atende todo os critérios
ambientais que abordam todo o ciclo de vida do produto, desde da eficiência
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ambientais que abordam todo o ciclo de vida do produto, desde da eficiência
energética, eliminação de uso de materiais tóxicos até o descarte seguro do produto,
entendemos que também será aceito o certificado do Rótulo Ecológico para
Computadores emitido pela ABNT e reconhecido pelo INMETRO, comprovando o
atendimento a exigência acima. Nosso entendimento está correto?"

"Resposta 22/10/2020 13:18:00

Instada a manifestarem-se, as Unidades registraram: ..."Em atenção ao Despacho
PREG 0791292, quanto aos questionamentos da Empresa DATEN, evento 0791291,
esclarecemos quanto: Ao Questionamento 01: A destinação dos equipamentos é para
teletrabalho. De antemão, para os equipamentos do Item 03, já foi identificada a
necessidade e estabelecida obrigação de entrega de Docking Station. Desta forma, há
possibilidade de que durante o uso dos equipamentos dos Itens 01 e 02, o usuário
deste Regional, igualmente identifique a necessidade de tal recurso, eis o porque de sua
previsão, enquanto possibilidade. De toda sorte, para ampliação da concorrência, está
correto o entedimento do licitante para os Itens 01 e 02. Ao Questionamento 02: Dada
a equivalência de referência normativa, está correto o entendimento. ..."

Respeitosamente.

João Hermínio de Barros Neto

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/10/2020, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791654 e o código CRC 2AF9E86A.
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22/10/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 1/8

por Alex Henrique Monte Nunes — última modificação 22/10/2020 14:44

Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 19/2020

SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00
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https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_072020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=100&data=17/03/2020
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_122020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=530&pagina=82&totalArquivos=182
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_192020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/04/2020&jornal=530&pagina=90
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https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 2/8

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 39/2020
SEI 0004594-55.2020.6.02.8000

Data: 02/07/2020 às 14:00:00
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_242020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2020&jornal=530&pagina=104
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_302020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2020&jornal=530&pagina=84
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_312020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2020&jornal=530&pagina=84
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_332020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/06/2020&jornal=530&pagina=96&totalArquivos=204


22/10/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 3/8

Objeto: Aquisição de material de consumo –  expediente - para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor global  estimado  para o lote 1 :  R$ 9.341,58
Valor global  estimado  para o lote 2 :  R$ 12.038,40
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 43/2020
SEI 0000575-52.2020.6.02.8000

Data: 13/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 20.647,70
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 49/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 18/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Frigobares e Micro-ondas, conforme especificações descritas
neste edital e seus anexos.

Valor unitário estimado : Item 1: 839,99 e Item 2: R$ 420,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 55/2020
SEI 0006379-52.2020.6.02.8000

Data: 28/08/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme o edital e
seus anexos.

Valor unitário estimado item 01: 106,00
Valor unitário estimado item 02: 23,93
Valor unitário estimado item 03: 13,96
Valor unitário estimado item 04: 38,31

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 57/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 11/09/2020 às 9:00:00

Objeto: Contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus
anexos.

Valor estimado: R$ 12.550,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 60/2020
SEI 0008814-33.2019.6.02.8000

Data: 17/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 110.076,97.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 61/2020
SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Data: 18/09/2020 às 09:00:00

Objeto: Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020, conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor estimado: Item 1: R$ 21.149,70; Item 2: R$ 2.218,50; Item 3: R$ 1.389,96; Item 4: R$ 3.699,30 e Item 5: R$
1.424,28.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 65/2020
SEI 0007133-91.2020.6.02.8000

Data: 1º/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã para funcionar como veículo de representação, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital.

Valor estimado: R$ 122.187,50
Documentos:

Edital
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 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Adiamento 

Número 66/2020
SEI 0003807-72.2020.6.02.8000

Data: 09/10/2020 às 9:00:00

Objeto: Contratação de empresa de  terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação nos cartórios
eleitorais, locais de armazenamento e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas neste edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 865.366,60
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento de interessado 01
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 01
Planilha de Formação de Preços

 

Número 69/2020
SEI 0006731-10.2020.6.02.8000

Data: 16/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma
continuada, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, incluindo o fornecimento de
aparelhos smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I), por um período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado.

Valor total  estimado: R$ 91.638,72
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Impugnação apresentada por empresa interessada
Resposta à impugnação

Número 70/2020
SEI 0006380-37.2020.6.02.8000

Data: 13/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado (todos os itens): R$ 558.706,20
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 71/2020
SEI 0008002-54.2020.6.02.8000

Data: 14/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.
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Valor total  estimado : R$ 229.880,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 72/2020
SEI 0001860-34.2020.6.02.8000

Data: 21/10/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor com condutores munidos de regular carteira de
motorista e telefone celular, com a finalidade de atender às necessidades de transporte de agentes e materiais da Justiça
Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2020 (etapas de vistoria dos
locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, seções eleitorais, coleta de votos, apuração, reparação e substituição de
urnas), conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.

Valor total  estimado : R$ 573.983,52
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 73/2020
SEI 0007133-91.2020.6.02.8000

Data: 22/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículo de
representação, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I deste edital.

Valor total  estimado : R$ 122.187,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 74/2020
SEI 0009320-72.2020.6.02.8000

Data: 21/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e prevenção, conforme as especificações do
Edital e seus anexos.

Valor total  estimado : R$ 288.165,90
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 75/2020
SEI 0006837-69.2020.6.02.8000

Data: 27/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - notebooks, conforme especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total  estimado : R$ 400.009,77
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Pedido de Esclarecimento de interessado 01
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 01

Número 76/2020
SEI 0001030-68.2020.6.02.8000

Data: 03/11/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A do edital.

Valor total  estimado : R$ 2.989.043,94
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 77/2020
SEI 0006182-97.2020.6.02.8000

Data: 04/11/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para o equipamento HPE StoreOnce 5100, em uso o Prédio Sede deste
Tribunal, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Valor total  estimado : R$141.780,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 

Número 78/2020
SEI 0007090-57.2020.6.02.8000

Data: 05/11/2020 às 14:00:00

Objeto:  Prestação de serviços de extensão de garantia/suporte do produto VMware vCenter Standard, em uso por este
Tribunal, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.

Valor total  estimado : R$ 58.198,58
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 79/2020
SEI 0009813-83.2019.6.02.8000

Data: 06/11/2020 às 09:00:00

Objeto:  Registro de Preços para eventual contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet
por meio de enlaces dedicados, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.

Valor total  estimado : R$ 2.306.880,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

 Mapa do site
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
À PREG,
Após a publicação do pedido de esclarecimento e

sua resposta no Portal do TRE/AL.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/10/2020, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791806 e o código CRC 738225EA.

0006837-69.2020.6.02.8000 0791806v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
A Empresa Global Distribuição de Bens de Consumo

Ltda., solicita os esclarecimentos contidos no evento 0792114,
referentes ao Pregão Eletrônico n.º 75/2020.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/10/2020, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792117 e o código CRC 9E1B883F.

0006837-69.2020.6.02.8000 0792117v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0792117, quanto

aos questionamentos da Empresa Global Distribuição de Bens
de Consumo Ltda, evento 0792114, esclarecemos quanto:

 
Ao Esclarecimento 01:

 
Para ampliação da concorrência, está correto o

entedimento do licitante, referente ao Item 02 - Notebook Tipo
02 e referente ao Item 03 - Notebook Tipo 03.

 
 

Ao Esclarecimento 02:
 

Para ampliação da concorrência, está correto o
entedimento do licitante - referente ao Item 03 - Notebook
Tipo 03.

 
Ao Esclarecimento 03:
 

Dada a natureza consumível das baterias, está
correto o entendimento do licitante.

 
Despacho COINF 0792133         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 549



Ao Esclarecimento 04:
 
 A priori, fora do escopo técnico desta unidade.

 
Cordialmente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 22/10/2020, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792133 e o código CRC 9F31932A.

0006837-69.2020.6.02.8000 0792133v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0792117, quanto

aos questionamentos da Empresa Global Distribuição de Bens
de Consumo Ltda, evento 0792114,  a lamentar eventuais
transtornos, retifico o Despacho COINF 0792133 quanto:

 
Ao Esclarecimento 01:

 
Texto retificado e substitutivo:
Para ampliação da concorrência, está correto

o entedimento do licitante, referente ao Item 01 -
Notebook Tipo 01.

 
 

Ao Esclarecimento 02:
 
Texto retificado e substitutivo:
Para ampliação da concorrência, está correto

o entedimento do licitante, referente ao Item 02 -
Notebook Tipo 02 e ao Item 03 - Notebook Tipo 03.

 
 

Cordialmente.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 22/10/2020, às 20:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792322 e o código CRC 3E741B72.

0006837-69.2020.6.02.8000 0792322v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
A Empresa Global Distribuição de Bens de Consumo

Ltda., solicita os esclarecimentos contidos no evento 0792114,
referentes ao Pregão Eletrônico n.º 75/2020, com relação ao item 4.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/10/2020, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792777 e o código CRC B50EF3C6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0792777, quanto

aos questionamentos da Empresa Global Distribuição de Bens
de Consumo Ltda, evento 0792114, reitero o Despacho COINF
0792133 quanto:

 
Ao Esclarecimento 04:

 A priori, fora do escopo técnico desta unidade.
 
 

Cordialmente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 23/10/2020, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792825 e o código CRC 98ED6A86.
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klmnokmpqrskkkqtuvcTVWaYiVwV̀_̂YTdXTxytxzzT{[Ŷ\YTklT|XaVToonT}T~Y_\\XT�XdYT�d̂[Wa\_YwT}Te�gTpkmu�qtlkkT}
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
A Empresa MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA ,

solicita os esclarecimentos contidos no evento 0792828, referentes
ao Pregão Eletrônico n.º 75/2020.

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/10/2020, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792831 e o código CRC 23874BFC.

0006837-69.2020.6.02.8000 0792831v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
A Empresa Global Distribuição de Bens de Consumo

Ltda., solicita os esclarecimentos contidos no evento 0792114,
referentes ao Pregão Eletrônico n.º 75/2020, com relação ao item 4.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/10/2020, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792842 e o código CRC B05B0061.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
À SGF,
Diante do despacho PREG (0792842), encaminho os

autos eletrônicos para manifestação quanto ao indagado no
esclarecimento "4"  do evento (0792114).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/10/2020, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792853 e o código CRC 06E55ECB.

0006837-69.2020.6.02.8000 0792853v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0792831,

referente aos questionamentos da Empresa MICROTÉCNICA
INFORMÁTICA LTDA, evento 0792828, informo quanto:

 
Com base nos elementos trazidos, não está correto o
entedimento do licitante.
As especificicações representam o interesse da
Administração. A redução de valores, como, por exemplo, o
fator de memória mínima para expansão, dado que
equipamentos adquiridos visando longo período de tempo,
traduzida no prazo de garantia buscado, podem afetar sua
capacidade operacional e, por conseguinte, afetar a
longevidade de uso. 
Entendimento similar pode ser aplicado ao uso de tecnologias
restritas, uso de componentes externos ou limitação de
pontos de conexão USB.
 

Cordialmente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 23/10/2020, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792871 e o código CRC DC45BE11.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Considerando o pedido de esclarecimento

formulado pelo licitante (esclarecimento 04, do evento
0792114), entendo que do ponto de vista tributário poderia
ser emitida uma nota fiscal para o material e outra para o
serviço de garantia. Porém, sugiro avaliar se diante do objeto
do Pregão 75/2020 (aquisição de material permanente) é
correto separar a contabilização dessa despesa em serviço e
material.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 23/10/2020, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792898 e o código CRC EE1CAE8C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão Eletrônico n.º 75/2020 no
sistema ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida
em casos tais:

"Esclarecimento 23/10/2020 16:57:40 (Evento 0792828)

A Empresa MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, solicita os seguintes esclarecimentos:
..."No Detalhamento do Objeto, Notebook Tipo 02, está sendo solicitado: 1) O
equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e
dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente
de memória configurado originalmente 2) 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo
SATA-III; 3) Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas)
dessas portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). 4) 01 (uma)
Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; Para que seja possível a oferta dos
equipamentos Lenovo, aumentando o número de ofertas e reduzindo o custo de
aquisição, entendemos que serão aceitos notebooks com as características abaixo: 1)
Com 8 GB de memória soldada e 1 slot de memória ocupado pelo segundo módulo de
8GB, alcançando até 24GB de memória máxima 2) Sem controladora e conexão SATA
3) Com 3 portas USB, sendo 1 no padrão USB 3.1, 1 no padrão USB 2.0 e 1 no padrão
USB-C 4) Com leitor de cartões externo, com conexão USB Nosso entendimento está
correto? ..."

"Resposta 23/10/2020 16:57:40 (Evento 0792871)

Instada a manifestar-se, a Unidade registra: ..."Com base nos elementos trazidos, não
está correto o entedimento do licitante. As especificicações representam o interesse da
Administração. A redução de valores, como, por exemplo, o fator de memória mínima
para expansão, dado que equipamentos adquiridos visando longo período de tempo,
traduzida no prazo de garantia buscado, podem afetar sua capacidade operacional e,
por conseguinte, afetar a longevidade de uso. Entendimento similar pode ser aplicado
ao uso de tecnologias restritas, uso de componentes externos ou limitação de pontos
de conexão USB. ..."

Respeitosamente.

João Hermínio de Barros Neto

Pregoeiro

Despacho PREG 0792957         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 566



Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/10/2020, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792957 e o código CRC 2560EACB.
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NC7GCJA@ICR7>CB7PMF7BA7SC@CSJA@IrC7SF>F7XCEaC7NA7ÂKI?C>APJFU7HICPJA7NF7A_?FBJF7BFEISIJC>FB7̂KA7F7?@CrF7NA7TC@CPJIC7NC
GCJA@IC7BAwC7NA7i3̀ 7>ABABj7?@CrF7FXA@JCNF7?AEC7>CIF@7?C@JA7NFB7XCG@ISCPJAB7U=PJAPNA>FB7̂KA7BA@m7CSAIJF7C7TC@CPJIC7?C@C
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TC@CPJICR7APJAPNA>FB7̂KA7CB7PFJCB7XIBSCIB7?FNA@MF7BA@7A>IJINCB7NA7CSF@NF7SF>7F7FGwAJF7C7BA@7XCJK@CNFR7FK7BAwCR7?FNA@MF7BA@
A>IJINCB7PFJCB7XIBSCIB7NIBJIPJCB7?C@C7F7aC@NbC@A7A7BA@dILFB7SF>F7TC@CPJIC7ABJAPNINCU7=BJm7SF@@AJF7PFBBF7APJAPNI>APJFt

$
{+'|)*

Publicação SIASG - SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS (0792992)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 568



���������� �����	��


������������������������������������������������������������������ �!��"�������##��$�

�����	��


������������������������������������������������������������������ �!��"�������##��$� ���

%

%

&'()*(+,-./0120.2.23145/6517
3
89:;<:=>3?>3@AB?>?93?9C>A?>A=953DDDEF<3G:HI>J9HBC9A=<32153K>J>3>C;IB>LM<3?>3H<AH<JJNAHB>O39:=P3H<JJ9=<3<39A=9?BC9A=<
?<3IBHB=>A=9O3J9Q9J9A=93><3R=9C32.3S3T<=9U<<V3WB;<32.393J9Q9J9A=93><3R=9C32/3S3T<=9U<<V3WB;<32/D3F<3G:HI>J9HBC9A=<32.5
K>J>3>C;IB>LM<3?>3H<AH<JJNAHB>O39:=P3H<JJ9=<3<39A=9?BC9A=<3?<3IBHB=>A=93S3J9Q9J9A=93><3R=9C32/3S3T<=9U<<V3WB;<32/D3F<
G:HI>J9HBC9A=<32/53X>?>3>3A>=@J9Y>3H<A:@CZ[9I3?>:3U>=9JB>:O39:=P3H<JJ9=<3<39A=9A?BC9A=<3?<3IBHB=>A=9D3F<3G:HI>J9HBC9A=<
2\53F3;JB<JBO3Q<J>3?<39:H<;<3=]HABH<3?9:=>3@AB?>?9D̂3F3_AB?>?93̀ aRTb3Q>I=>3>BA?>3J9:;<A?9J3c@>A=<3><3B=9C3\39
;@UIBH>J9C<:3<;<J=@A>C9A=9D

%
d'ef,g

Publicação SIASG - RESPOSTAS ESCLARECIMENTOS (0792994)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 569



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão Eletrônico n.º 75/2020 no
sistema ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida
em casos tais:

"Esclarecimento 23/10/2020 17:39:18 - EVENTO: 0792992

A Empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, solicita os seguintes
esclarecimentos: ...""Referente ao item 01 – Notebook Tipo 01 Esclarecimento 01 1.
Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark
na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600 pontos, e índice
Single Thread Rating mínimo de 2000 pontos, devendo ser comprovado através do site:
(https://www.cpubenchmark.net/); 2. O processador deverá possuir acelerador de
frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou aplicação); 3. Deve
possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de
25W; É de amplo conhecimento que a pontuação do site Passmark varia de acordo
com os testes executados, devido a constante atualização desse desempenho a
pontuação do processador pode variar. Neste sentido acreditamos que será aceito
uma variação na pontuação de até 2%, está correto nosso entendimento? Referente ao
item 02 – Notebook Tipo 02 e Referente ao item 03 – Notebook Tipo 3 Esclarecimento
02 Item 02 Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o
software PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de
10.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2200 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 2. O processador
deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema
operacional (ou aplicação); 3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia
de energia com TDP máximo de 25W; Item 03 1. Processador em arquitetura x86 com
desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou superior com índice
mínimo em CPU Mark de 12.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2300
pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);
2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do
sistema operacional (ou aplicação); 3. Deve possuir tecnologia integrada que permita
economia de energia com TDP máximo de 25W; Devido ao alto desempenho solicitado
do processador para os itens 2 e 3, fica evidente que o equipamento necessita de
maior alimentação energética em sua utilização. Sendo assim, entendemos que serão
aceitos processadores com TPD máximo de 35W, está correto nosso entendimento?
Referente ao item 03 – Notebook Tipo 03 Esclarecimento 03 1. Os equipamentos
ofertados deverão possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 60
(sessenta e seis) meses para notebook, bateria e monitores, todos esses com
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A bateria,
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reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A bateria,
componente do equipamento, é classificada como item consumível, ou seja, possui um
desgaste natural pelo seu uso normal, que depende muito da forma de utilização pelo
usuário (número de recargas, horas de utilização, etc). Este desgaste ocasiona perda
da eficiência da bateria, mas não se caracteriza como falha de equipamento. Diante do
exposto solicitamos que o prazo de garantia da bateria seja de (36 meses) prazo
ofertado pela maior parte dos fabricantes .Entendemos que será aceito a garantia para
defeito de fábrica para o referido período, alegada "perda de eficiência", se
comprovadamente compatível com a média de baterias de íon de lítio e decorrente de
seu "desgaste natural", não será considerada defeito de modo a ensejar a sua
substituição em garantia, está correto o nosso entendimento? Condições Gerais
Esclarecimento 04 Considerando a legislação fiscal vigente, bem como que o objeto da
contratação contempla o fornecimento de equipamentos e serviços de garantia,
entendemos que as notas fiscais poderão ser emitidas de acordo com o objeto a ser
faturado, ou seja, poderão ser emitidas notas fiscais distintas para o hardware e
serviços como garantia estendida. Está correto nosso entendimento?

"Resposta 23/10/2020 17:39:18 - EVENTO 0792994

Instada a manifestar-se, a Unidade registra: ..."Ao Esclarecimento 01: Para ampliação
da concorrência, está correto o entedimento do licitante, referente ao Item 02 -
Notebook Tipo 02 e referente ao Item 03 - Notebook Tipo 03. Ao Esclarecimento 02:
Para ampliação da concorrência, está correto o entedimento do licitante - referente ao
Item 03 - Notebook Tipo 03. Ao Esclarecimento 03: Dada a natureza consumível das
baterias, está correto o entendimento do licitante. Ao Esclarecimento 04: A priori, fora
do escopo técnico desta unidade." A Unidade COINF falta ainda responder quanto ao
item 4 e publicaremos oportunamente.

Respeitosamente.

João Hermínio de Barros Neto

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/10/2020, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792996 e o código CRC 495532F3.

0006837-69.2020.6.02.8000 0792996v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
À PREG (c/c p SGF p ciência),
Diante da dúvida suscitada no despacho PREG

(0792842) e da manifestação SGF (0792898), entendo que o
procedimento mais apropriado  é o  da emissão de nota fiscal
de mercadoria, pois o objeto contratado é a aquisição de
notebook, sendo a extensão de garantia qualificação adicional
que incorpora o preço do produto.

Em casos específicos de aquisição de bens com a
extensão de garantia, em objetivos distintos, enquadra-se na
orientação da SGF.

Diante do exposto, sugiro verificar detalhadamente
o objeto contratual para enquadramento devido.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/10/2020, às 19:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793106 e o código CRC F8F93380.

0006837-69.2020.6.02.8000 0793106v1
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De: Ingrid <ingrid_breda@hotmail.com> 
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 25/10/2020 06:29 PM

Assunto: [pregoeiro] [slc] QUESTIONAMENTO INTEMPESTIVO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 75/2020 {01}

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
 Data: 25 de outubro de 2020 06:27:29 BRT

 Para: ingrid_breda@hotmail.com
 Assunto: [slc] QUESTIONAMENTO INTEMPESTIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2020 {01}

 Responder A: ingridpereira@tre-al.jus.br
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Ao
Tribunal Regional Eleitoral
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2020
 
 
                               Prezados bom dia, está sendo solicitado no Edital que o So�ware a ser fornecido nos itens
1, 2 e 3, seja o Sistema Operacional Windows 10 Professional x64, bem como está sendo exigido nas
Cer�ficações que os equipamentos a serem fornecidos sejam compa�veis com o Sistema Operacional
Windows 10 Professional x64, o que faz todo o sen�do. Porém na página 33 do referido Edital está sendo
solicitado compa�bilidade com o Windows 7 que teve o seu sucessor o Windows 8.0 lançado em 2012, bem
como na evolução seguinte pelo Windows 10 lançado em 2015, bem como compa�bilidade com o Linux que
não está sendo solicitado como sistema operacional no Edital.
 
Como os produtos atuais, não foram testados em um SO descon�nuado, acreditamos que as exigências de
compa�bilidade com o Windows 7 x64 e com o Linux, devam ser desconsideradas. Uma vez que não tem
equipamento atualmente que possua no site da Microso� o cer�ficado compa�bilidade com o Windows 7
x64 (verificar que o endereço do site informado no edital já não existe mais), bem como a compa�bilidade
com um sistema operacional Linux que não está sendo exigido. Está correto o nosso entendimento ? 

2. COMPATIBILIDADE
1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-
us/hardware/lpl/);

2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou Suse.
 
 
 
Atenciosamente
 

logo.png www.plugnetshop.com.br

Breno Tavares
Diretor Comercial
+55 (81) 3426.7006 / 98844.0834
breno@plugnetshop.com.br
R. Gen. Abreu e Lima, 222 – Rosarinho – Recife – PE
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
A Empresa Plugnet Informática, solicita os

esclarecimentos contidos no evento 0794047, referentes ao Pregão
Eletrônico n.º 75/2020.

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/10/2020, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0794048 e o código CRC BA72F9DC.

0006837-69.2020.6.02.8000 0794048v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0794048,

referente aos questionamentos da Empresa  Plugnet
Informática, evento 0794047, informo que está correto o
entendimento do licitante.
 

Cordialmente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 26/10/2020, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0794107 e o código CRC 1BD79E7A.

0006837-69.2020.6.02.8000 0794107v1
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26/10/2020 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1111712&Texto=T&prgCod=880273

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1111712&Texto=T&prgCod=880273 1/1

 

 

Esclarecimento 26/10/2020 13:33:56
 
A Empresa Plugnet Informática solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Prezados bom dia, está sendo solicitado no Edital
que o Soware a ser fornecido nos itens 1, 2 e 3, seja o Sistema Operacional Windows 10 Professional x64, bem como está
sendo exigido nas Cerficações que os equipamentos a serem fornecidos sejam compaveis com o Sistema Operacional
Windows 10 Professional x64, o que faz todo o sendo. Porém na página 33 do referido Edital está sendo solicitado
compabilidade com o Windows 7 que teve o seu sucessor o Windows 8.0 lançado em 2012, bem como na evolução seguinte
pelo Windows 10 lançado em 2015, bem como compabilidade com o Linux que não está sendo solicitado como sistema
operacional no Edital. Como os produtos atuais, não foram testados em um SO desconnuado, acreditamos que as exigências
de compabilidade com o Windows 7 x64 e com o Linux, devam ser desconsideradas. Uma vez que não tem equipamento
atualmente que possua no site da Microso o cerficado compabilidade com o Windows 7 x64 (verificar que o endereço do site
informado no edital já não existe mais), bem como a compabilidade com um sistema operacional Linux que não está sendo
exigido. Está correto o nosso entendimento ?..."

 
Fechar
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Resposta 26/10/2020 13:33:56
 
A unidade demandante assim informou: ...´Em atenção ao Despacho PREG 0794048, referente aos questionamentos da
Empresa Plugnet Informática, evento 0794047, informo que está correto o entendimento do licitante. ..."

 
Fechar
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2020.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão Eletrônico n.º 75/2020 no
sistema ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida
em casos tais:

"Esclarecimento 26/10/2020 13:33:56  (Evento 0794327)

A Empresa PLUGNET INFORMÁTICA, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Prezados
bom dia, está sendo solicitado no Edital que o Soware a ser fornecido nos itens 1, 2 e
3, seja o Sistema Operacional Windows 10 Professional x64, bem como está sendo
exigido nas Cerficações que os equipamentos a serem fornecidos sejam compaveis
com o Sistema Operacional Windows 10 Professional x64, o que faz todo o sendo.
Porém na página 33 do referido Edital está sendo solicitado compabilidade com o
Windows 7 que teve o seu sucessor o Windows 8.0 lançado em 2012, bem como na
evolução seguinte pelo Windows 10 lançado em 2015, bem como compabilidade com o
Linux que não está sendo solicitado como sistema operacional no Edital. Como os
produtos atuais, não foram testados em um SO desconnuado, acreditamos que as
exigências de compabilidade com o Windows 7 x64 e com o Linux, devam ser
desconsideradas. Uma vez que não tem equipamento atualmente que possua no site
da Microso o cerficado compabilidade com o Windows 7 x64 (verificar que o endereço
do site informado no edital já não existe mais), bem como a compabilidade com um
sistema operacional Linux que não está sendo exigido. Está correto o nosso
entendimento ?..."

"Resposta 26/10/2020 13:33:56 (Evento 0794328)

Instada a manifestar-se, a Unidade registra: ..."Em atenção ao Despacho PREG
0794048, referente aos questionamentos da Empresa Plugnet Informática, evento
0794047, informo que está correto o entendimento do licitante. ..."

Respeitosamente.

João Hermínio de Barros Neto

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 26/10/2020, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0794330 e o código CRC 4539BE89.
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de pedido de esclarecimentos solicitados

pela Empresa Plugnet Informática, evento 0794047, os
quais encaminhamos à unidade técnica pela elaboração do
Termo de Referência, onde esta concordou com o licitante em
todos os seus termos, evento 0794107.

 
Pelo exposto, o Pregão Eletrônico n.º 75/2020 não

poderá ser realizado, agendado para amanhã, dia 27/10/2020,
às 14:00 horas, devendo, s.m.j., a Administração promover os
meios necessários para alteração do Termo de Referência e
consequentemente a republicação do Edital.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 26/10/2020, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0794332 e o código CRC CB58C631.

0006837-69.2020.6.02.8000 0794332v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2020.
À Direção-geral.
 
Senhor Diretor,
 
Cuidam estes autos eletrônicos de realização de

certame licitatório, modalidade pregão, na forma eletrônica,
nº de série nº 75/2020, cujo objeto é o registro de preços
de material permanente - notebooks, nos termos da
solicitação promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação, com previsão de abertura para o dia 27 de
outubro de 2020 (amanhã), às 14h, no site do comprasnet (v.
doc. 784582).

Conforme documentos 0794047 e 0794107,
reconheceu a Coordenadoria de Infraestrutura, subordinada à
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal, que o
entendimento da empresa  está correto, nos seguinte termos,
verbis:

 
DESPACHO
Maceió, 26 de outubro de 2020.
À PREG
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0794048,
referente aos questionamentos da Empresa  Plugnet
Informática, evento 0794047, informo que está
correto o entendimento do licitante.
Cordialmente.
 

POSTO ISTO, faço remessa dos autos a essa
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Diretoria-geral para, em aquiescendo, evoluí-los ao Exmo. Sr.
Desembargador-presidente para, anuindo com a proposição,
autorizar a suspensão do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº
75/2020 (SRP) e, se for o caso, enviá-los à SLC para
publicação (da suspensão) na imprensa nacional, e à
COINF/STI para alteração/publicação de novo termo de
referência e demais procedimentos que visem à consecução
do objeto perseguido nos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/10/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0794515 e o código CRC ADDA7373.

0006837-69.2020.6.02.8000 0794515v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de outubro de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de encaminhamento dado pelo Sr. Secretário de

Administração (0794515), com sugestão de suspensão do Pregão
Eletrônico TRE/AL Nº 75/2020 (SRP), cujo objeto é o registro de
preços de material permanente - notebooks, nos termos da
solicitação promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação,
tendo em vista a situação relatada pelo Sr. Pregoeiro no evento
0794332, consoante excerto abaixo: 

"Trata-se de pedido de esclarecimentos solicitados
pela Empresa Plugnet Informática, evento 0794047,
os quais encaminhamos à unidade técnica pela
elaboração do Termo de Referência, onde esta
concordou com o licitante em todos os seus termos,
evento 0794107.
Pelo exposto, o Pregão Eletrônico n.º 75/2020 não
poderá ser realizado, agendado para amanhã,
dia 27/10/2020, às 14:00 horas, devendo, s.m.j., a
Administração promover os meios necessários para
alteração do Termo de Referência e
consequentemente a republicação do Edital."
 

Do exposto, submeto a Vosssa Excelência a proposição do
Sr. Secretário de Administração, no sentido de autorizar a a
suspensão do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº 75/2020 (SRP) e, se for o
caso, enviá-los à SLC para publicação (da suspensão) na imprensa
nacional, e à COINF/STI para alteração/publicação de novo termo de
referência e demais procedimentos que visem à consecução do objeto
perseguido nos autos.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/10/2020, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006837-69.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Suspensão de Pregão Eletrônico. Aquisição de notebooks.

 

Decisão nº 2588 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista a proposição do Sr. Secretário de
Administração (0794515), e nos termos da Conclusão do Sr. Diretor
Geral (0794833) , AUTORIZO a suspensão do Pregão Eletrônico
TRE/AL Nº 75/2020 (SRP), cujo objeto é o registro de preços de
material permanente - notebooks e determino, com a urgência
que o caso requer, a remessa dos autos à SLC para publicação da
suspensão na imprensa nacional, e, concomitantemente, à
COINF/STI para alteração/publicação de novo termo de referência e
demais procedimentos que visem à consecução do objeto
pretendido nos presente procedimento administrativo, bem como à
SAD para ciência.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 27/10/2020, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795194 e o código CRC 2FBF6F69.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 29 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou
obsoletos utilizados, notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover equipamentos para
potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19.

02. Quantidade

Registro de Preço de 49 (quarenta e nove) notebooks, divididos em 03 (três) tipos, com previsão de  20 (vinte)
notebooks do Tipo 01 para o exercício 2020.

Descrição Qtd
Notebook Tipo 01 35

Notebook Tipo 02 10

Notebook Tipo 03 04

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:
Tipo 01: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 8Gb de memória,

conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos de garantia on-site.
Tipo 02: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 16Gb de memória,

conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos de garantia on-site
Tipo 03:os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 512GB, 32Gb de memória,

conectividade, SO Windows 10 Pro e 05 (cinco) anos de garantia on-site

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da SEIC, em
momento oportuno.

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 11 do presente Estudo
Preliminar foi apontado um valor médio de R$ 8.000,00/Unid.

Outrossim, valor foi ajustado e harmonizado com o item 10.2 da Minuta do Edital,  na
forma do Parecer AJ-DG 1628.

Total do Registro = 49 equipamentos * R$ 8.000,00 = R$ 392.000,00
Para o exercício 2020 = 20 * R$ 8.000,00 = R$ 160.000,00.

05. Justificativa

Notebooks atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos;
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com desempenho adequado ao
desenvolvimento de suas atividades;
Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho.
Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/CIE/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Termo de Referência - TIC 29 (0795413)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 588



14. Estratégia de Recebimento Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir

equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados,
notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover
equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia
de COVID-19.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir
equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados,
notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover
equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia
de COVID-19.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

Prover equipamentos para potencial demanda de pontos de transmissão remotos nas
Eleições de 2018.

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
notebooks demandados e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do
teletrabalho.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva
atualizada.
Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC.

Os equipamentos projetados para aquisição, ainda em 2020, foram objeto de crédio
adicional.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0006837-69.2020.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a renovação do parque de notebooks.
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Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do
teletrabalho.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
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2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma

ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;
2. Os equipamentos não deverão conter 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 diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold. 

2. COMPATIBILIDADE
1. HCL Microsoft Windows 10 X64

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
 
As especificações técnicas apresentadas são mínimas, sendo aceitos equipamentos
com características técnicas superiores, desde que compatíveis.
 

NOTEBOOK - TIPO 01

PROCESSADOR

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/), sendo aceitas
variações de até 2%;

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 35W;

 

PLACA MÃE

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
superiores como arquitetura serão aceitos;

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

BIOS

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits,
vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema
Operacional, e Software de Gerenciamento.

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

MEMÓRIA

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 8GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

ARMAZENAMENTO

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD),
NVME PCI-e/M.2 ou superior;

 

INTERFACE

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
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25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada.

VÍDEO

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

TELA

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

REDE

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;

 

ÁUDIO

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

TECLADO E MOUSE

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
combinação de  tecla de funções;

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

GABINETE

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

BATERIA E FONTE

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:
O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintesfuncionalidades:
Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição doHD;
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Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivosespecíficos;
Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão;
As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;
Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato
persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento
ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, através
da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.
A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento,
ferramenta integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura
conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados
através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve
estar em conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público;
Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores:
senha, pin, impressão digital, smartcard;
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento
permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a
recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB,
Bluetooth, DVD+/-RW,etc.
Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de
monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos:
Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;
Verificar a validade da garantia do seu hardware;
Receber notificações de atualizações importantes de drivers do
seuhardware;
Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;
Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria
earmazenamento;

 

SOFTWARE

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on-line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

ACESSÓRIOS

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução
mínima de 1000 DPIs;

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo
fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica,
a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações;
compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010,
art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela
Portaria – Inmetro 170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do
edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl).
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GARANTIA E SUPORTE

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-
site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação
deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento,
não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de
comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais,
folders, etc;

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.

 

OUTROS REQUISITOS

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não
possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
ofertados.

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de
que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a mesma a
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes
para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

LÓGISTICA REVERSA
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1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela
Contratante.

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos
foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

 

NOTEBOOK - TIPO 02

PROCESSADOR

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 10.000
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2200 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/),, sendo aceitas
variações de até 2%;

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 35W;

 

PLACA MÃE

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
superiores como arquitetura serão aceitos;

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

BIOS

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits,
vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema
Operacional, e Software de Gerenciamento.

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

MEMÓRIA

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 16GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

ARMAZENAMENTO

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD),
NVME PCI-e/M.2 ou superior;
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INTERFACE

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada.

VÍDEO

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

TELA

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

REDE

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;

 

ÁUDIO

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

TECLADO E MOUSE

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
combinação de  tecla de funções;

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

GABINETE

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

BATERIA E FONTE

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
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comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:
O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintesfuncionalidades:
Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição doHD;
Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivosespecíficos;
Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão;
As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;
Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato
persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento
ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, através
da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.
A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento,
ferramenta integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura
conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados
através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve
estar em conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público;
 
Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores:
senha, pin, impressão digital, smartcard;
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento
permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a
recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB,
Bluetooth, DVD+/-RW,etc.
Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de
monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos:
Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;
Verificar a validade da garantia do seuhardware;
Receber notificações de atualizações importantes de drivers do
seuhardware;
Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;
Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria
earmazenamento;

 

SOFTWARE

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on-line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

ACESSÓRIOS

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução
mínima de 1000 DPIs;

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo
fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica,
a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações;
compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010,
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compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010,
art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela
Portaria – Inmetro 170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do
edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl).

 

GARANTIA E SUPORTE

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-
site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação
deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento,
não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de
comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais,
folders, etc;

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.

 

OUTROS REQUISITOS

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não
possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
ofertados.
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13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de
que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a mesma a
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes
para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

LÓGISTICA REVERSA

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela
Contratante.

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos
foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

 

 

NOTEBOOK - TIPO 03

PROCESSADOR

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 12.000
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2300 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/), sendo aceitas
variações de até 2%;

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 35W;

 

PLACA MÃE

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
superiores como arquitetura serão aceitos;

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

BIOS

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits,
vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema
Operacional, e Software de Gerenciamento.

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
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permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

MEMÓRIA

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 32GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

ARMAZENAMENTO

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 512GB no padrão Solid State (SSD),
NVME PCI-e/M.2 ou superior;

 

INTERFACE

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada.

VÍDEO

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

TELA

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

REDE

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;

 

ÁUDIO

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

TECLADO E MOUSE

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
combinação de tecla de funções;
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4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

GABINETE

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

BATERIA E FONTE

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:
O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintesfuncionalidades:
Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição doHD;
Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivosespecíficos;
Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão;
As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;
Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato
persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento
ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, através
da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.
A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento,
ferramenta integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura
conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados
através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve
estar em conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público;
 
Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores:
senha, pin, impressão digital, smartcard;
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento
permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a
recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB,
Bluetooth, DVD+/-RW,etc.
Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de
monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos:
Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;
Verificar a validade da garantia do seuhardware;
Receber notificações de atualizações importantes de drivers do
seuhardware;
Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;
Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria
earmazenamento;

 

SOFTWARE

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on-line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

ACESSÓRIOS

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
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chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;
2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução

mínima de 1000 DPIs;
3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo

fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

 

MONITOR

1. Cada equipamento deverá acompanhar no mínimo 02 (dois) monitores com as
seguintes características mínimas abaixo:

2. Tecnologia LED mínimo 23.5 polegadas LED IPS ou superior;
3. Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9;
4. Brilho mínimo de 250 cd/m2;
5. Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1;
6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms;
7. Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus;
8. Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus;
9. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores;

10. Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior;
11. Possuir interfaces de conexões tipo Display Port;
12. Deve possuir obrigatoriamente regulagem de altura de no mínimo 10cm e rotação

da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no
formato widescreen vertical (Rotação Pivot), não sendo aceitas quaisquer
adaptações ao modelo original para atender a essa exigência;

13. Deve ser compatível com Windows 10;
14. Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica

NBR 14136, 1 (um) cabo de vídeo Display Port;
15. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com

comutação automática de voltagem;

 

DOCKING STATION

1. Deve possuir interface para conexão com linha de Notebooks ofertado;
2. Possuir botão de ligar e desligar devidamente identificado com indicador luminoso;
3. Deve possuir no mínimo as seguintes interfaces / conectores externos:
4. 02(duas) portas Disply Port para monitores;
5. 03(três) portas USB 3.0 e 01 (uma) USB-C;
6. 01(uma) interface RJ-45 para rede ethernet 10/100/1000Mbits;
7. Possuir suporte para conexão de dispositivo de segurança compatível com trava

de segurança do tipo kensington ou Noble Lock;
8. Possuir conector externo do tipo Combopara áudio;
9. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças,

mão de obra e atendimento Onsite;
10. Deverá ser comprovado em documento do fabricante que a docking station

ofertada são de fabricação (própria ou OEM) e que a respectiva é totalmente
compatível, homologada e funcional com o Notebook Tipo III ofertado. A
comprovação ser realizada através de catalogo do produto ofertado, que deverá
ser de domínio público com data anterior a publicação desse edital.

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica,
a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações;
compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010,
art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela
Portaria – Inmetro 170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do
edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl).

 

GARANTIA E SUPORTE

1. Os equipamentos ofertados deverão possuir garantia do fabricante na modalidade
on-site, mínima de 60 (sessenta e seis) meses para notebook, bateria e monitores,
todos esses com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-
site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do
fabricante do equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor ou
fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura conflitem com
catálogos, manuais, folders, etc;, única exceção, dada sua natureza, é aplicada à
bateria que deverá ter garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
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defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.

 

OUTROS REQUISITOS

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não
possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
ofertados.

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de
que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a mesma a
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes
para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

LÓGISTICA REVERSA

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
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indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela
Contratante.

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos
foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6.  recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
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com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

2. Multa de:
1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.

3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art.
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês. 

7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa

através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

 
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

 
Garantia mínima 36 (trinta e seis) ou 60 (sessenta) meses,

conforme o item.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
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Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

     
     

TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 27 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/10/2020, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795413 e o código CRC 39E02F27.

0006837-69.2020.6.02.8000 0795413v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
À SEGI e GSAD - Portaria 257/2020 - 0744235
 
Sr. Chefe e Sr. Abionésimo Marinho da Rocha,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto ao Termo de Referência ,0795413 disponibilizado
igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 257/2020

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/10/2020, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795452 e o código CRC 7CECA343.

0006837-69.2020.6.02.8000 0795452v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
À STI
 
Segue o Termo de Referência revisado,

doc. 0795413 , para apreciação de Vossa Senhoria, na forma
do que determina a Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 -
Regulamento da Secretaria, art. 111, VI.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/10/2020, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795455 e o código CRC 61B93763.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 30 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou
obsoletos utilizados, notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover equipamentos para
potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-19.

02. Quantidade

Registro de Preço de 49 (quarenta e nove) notebooks, divididos em 03 (três) tipos, com previsão de  20 (vinte)
notebooks do Tipo 01 para o exercício 2020.

Descrição Qtd
Notebook Tipo 01 35

Notebook Tipo 02 10

Notebook Tipo 03 04

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:
Tipo 01: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 8Gb de memória,

conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos de garantia on-site.
Tipo 02: os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 256GB, 16Gb de memória,

conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos de garantia on-site
Tipo 03:os equipamentos devem ter no mínimo: 01 SSD de 512GB, 32Gb de memória,

conectividade, SO Windows 10 Pro e 05 (cinco) anos de garantia on-site

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da SEIC, em
momento oportuno.

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 11 do presente Estudo
Preliminar foi apontado um valor médio de R$ 8.000,00/Unid.

Outrossim, valor foi ajustado e harmonizado com o item 10.2 da Minuta do Edital,  na
forma do Parecer AJ-DG 1628.

Total do Registro = 49 equipamentos * R$ 8.000,00 = R$ 392.000,00
Para o exercício 2020 = 20 * R$ 8.000,00 = R$ 160.000,00.

05. Justificativa

Notebooks atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos;
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com desempenho adequado ao
desenvolvimento de suas atividades;
Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho.
Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/CIE/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 
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14. Estratégia de Recebimento Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir

equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados,
notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover
equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia
de COVID-19.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de notebooks  para substituir
equipamentos fora de garantia, defeituoso e/ou obsoletos utilizados,
notadamente, pelo Pleno e Assessoria do Pleno, bem assim para prover
equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia
de COVID-19.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

Prover equipamentos para potencial demanda de pontos de transmissão remotos nas
Eleições de 2018.

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
notebooks demandados e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.

Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do
teletrabalho.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva
atualizada.
Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do teletrabalho.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC.

Os equipamentos projetados para aquisição, ainda em 2020, foram objeto de crédio
adicional.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0006837-69.2020.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a renovação do parque de notebooks.
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Prover equipamentos para potencial demanda decorrente do
teletrabalho.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
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2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma

ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;
2. Os equipamentos não deverão conter 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 diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold. 

2. COMPATIBILIDADE
1. HCL Microsoft Windows 10 X64

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
 
As especificações técnicas apresentadas são mínimas, sendo aceitos equipamentos
com características técnicas superiores, desde que compatíveis.
 

NOTEBOOK - TIPO 01

PROCESSADOR

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/), sendo aceitas
variações de até 2%;

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 35W;

 

PLACA MÃE

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
superiores como arquitetura serão aceitos;

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

BIOS

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits,
vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema
Operacional, e Software de Gerenciamento.

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

MEMÓRIA

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 8GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

ARMAZENAMENTO

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD),
NVME PCI-e/M.2 ou superior;

 

INTERFACE

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
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25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada (o fabricante da Docking Station, para os efeitos deste item e
neste Tipo de Notebook pode ser diverso do fabricante do notebook).

VÍDEO

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

TELA

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

REDE

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;

 

ÁUDIO

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

TECLADO E MOUSE

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
combinação de  tecla de funções;

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

GABINETE

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

BATERIA E FONTE

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:
O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintesfuncionalidades:
Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou

Termo de Referência - TIC 30 (0795492)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 615



reutilizado em caso de substituição doHD;
Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivosespecíficos;
Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão;
As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;
Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato
persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento
ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, através
da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.
A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento,
ferramenta integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura
conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados
através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve
estar em conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público;
Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores:
senha, pin, impressão digital, smartcard;
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento
permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a
recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB,
Bluetooth, DVD+/-RW,etc.
Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de
monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos:
Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;
Verificar a validade da garantia do seu hardware;
Receber notificações de atualizações importantes de drivers do
seuhardware;
Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;
Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria
earmazenamento;

 

SOFTWARE

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on-line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

ACESSÓRIOS

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução
mínima de 1000 DPIs;

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo
fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica,
a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações;
compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010,
art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela
Portaria – Inmetro 170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do
edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl).
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GARANTIA E SUPORTE

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-
site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação
deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento,
não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de
comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais,
folders, etc;

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.

 

OUTROS REQUISITOS

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não
possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
ofertados.

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de
que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a mesma a
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes
para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

LÓGISTICA REVERSA
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1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela
Contratante.

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos
foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

 

NOTEBOOK - TIPO 02

PROCESSADOR

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 10.000
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2200 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/),, sendo aceitas
variações de até 2%;

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 35W;

 

PLACA MÃE

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
superiores como arquitetura serão aceitos;

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

BIOS

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits,
vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema
Operacional, e Software de Gerenciamento.

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

MEMÓRIA

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 16GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

ARMAZENAMENTO

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD),
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NVME PCI-e/M.2 ou superior;

 

INTERFACE

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada (o fabricante da Docking Station, para os efeitos deste item e
neste Tipo de Notebook pode ser diverso do fabricante do notebook).

VÍDEO

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

TELA

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

REDE

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;

 

ÁUDIO

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

TECLADO E MOUSE

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
combinação de  tecla de funções;

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

GABINETE

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

BATERIA E FONTE
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1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:
O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintesfuncionalidades:
Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição doHD;
Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivosespecíficos;
Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão;
As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;
Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato
persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento
ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, através
da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.
A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento,
ferramenta integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura
conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados
através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve
estar em conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público;
 
Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores:
senha, pin, impressão digital, smartcard;
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento
permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a
recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB,
Bluetooth, DVD+/-RW,etc.
Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de
monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos:
Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;
Verificar a validade da garantia do seuhardware;
Receber notificações de atualizações importantes de drivers do
seuhardware;
Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;
Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria
earmazenamento;

 

SOFTWARE

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on-line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

ACESSÓRIOS

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução
mínima de 1000 DPIs;

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo
fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica,
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a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações;
compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010,
art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela
Portaria – Inmetro 170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do
edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl).

 

GARANTIA E SUPORTE

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-
site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação
deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento,
não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de
comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais,
folders, etc;

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.

 

OUTROS REQUISITOS

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não
possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
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ofertados.
13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de

que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a mesma a
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes
para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

LÓGISTICA REVERSA

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela
Contratante.

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos
foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

 

 

NOTEBOOK - TIPO 03

PROCESSADOR

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software
PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 12.000
pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2300 pontos, devendo ser
comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/), sendo aceitas
variações de até 2%;

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade
do sistema operacional (ou aplicação);

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP
máximo de 35W;

 

PLACA MÃE

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado
doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de
produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente
superiores como arquitetura serão aceitos;

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo
permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

 

BIOS

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou
em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo
disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online
no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via
pendrive USB.

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,

baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia
segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a
utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia
robusta para execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits,
vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema
Operacional, e Software de Gerenciamento.
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6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que
permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software
de gerenciamento.

 

MEMÓRIA

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 32GB padrão DDR4-
2666 ou superior.

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB
(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a
substituição do pente de memória configurado originalmente.

 

ARMAZENAMENTO

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 512GB no padrão Solid State (SSD),
NVME PCI-e/M.2 ou superior;

 

INTERFACE

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas

portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido
uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir

interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e
Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do
fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a
interface ofertada.

VÍDEO

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de
128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

 

TELA

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full

HD.

 

REDE

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

 

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP

e AES;
3. Homologado pela ANATEL;

 

ÁUDIO

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de

caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário.

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na
placa mãe para atender essa solicitação;

 

TECLADO E MOUSE

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma
com;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de
tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou
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combinação de tecla de funções;
4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo

apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;
5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.

 

GABINETE

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble

Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito
qualquer tipo de adaptação.

 

BATERIA E FONTE

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia
comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima
de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;

 

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:
O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintesfuncionalidades:
Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição doHD;
Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivosespecíficos;
Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão;
As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;
Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato
persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento
ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, através
da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.
A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:
Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento,
ferramenta integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura
conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados
através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve
estar em conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode
limpeza dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela
apresentação de link ou catalogo público;
 
Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores:
senha, pin, impressão digital, smartcard;
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento
permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a
recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB,
Bluetooth, DVD+/-RW,etc.
Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de
monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos:
Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;
Verificar a validade da garantia do seuhardware;
Receber notificações de atualizações importantes de drivers do
seuhardware;
Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;
Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria
earmazenamento;

 

SOFTWARE

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma
solução on-line no site do fabricante que permita realizar o download discos de
restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para
recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

 

ACESSÓRIOS

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta
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deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de
chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução
mínima de 1000 DPIs;

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo
fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

 

MONITOR

1. Cada equipamento deverá acompanhar no mínimo 02 (dois) monitores com as
seguintes características mínimas abaixo:

2. Tecnologia LED mínimo 23.5 polegadas LED IPS ou superior;
3. Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9;
4. Brilho mínimo de 250 cd/m2;
5. Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1;
6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms;
7. Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus;
8. Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus;
9. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores;

10. Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior;
11. Possuir interfaces de conexões tipo Display Port;
12. Deve possuir obrigatoriamente regulagem de altura de no mínimo 10cm e rotação

da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no
formato widescreen vertical (Rotação Pivot), não sendo aceitas quaisquer
adaptações ao modelo original para atender a essa exigência;

13. Deve ser compatível com Windows 10;
14. Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica

NBR 14136, 1 (um) cabo de vídeo Display Port;
15. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com

comutação automática de voltagem;

 

DOCKING STATION

1. Deve possuir interface para conexão com linha de Notebooks ofertado;
2. Possuir botão de ligar e desligar devidamente identificado com indicador luminoso;
3. Deve possuir no mínimo as seguintes interfaces / conectores externos:
4. 02(duas) portas Disply Port para monitores;
5. 03(três) portas USB 3.0 e 01 (uma) USB-C;
6. 01(uma) interface RJ-45 para rede ethernet 10/100/1000Mbits;
7. Possuir suporte para conexão de dispositivo de segurança compatível com trava

de segurança do tipo kensington ou Noble Lock;
8. Possuir conector externo do tipo Combopara áudio;
9. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças,

mão de obra e atendimento Onsite;
10. Deverá ser comprovado em documento do fabricante que a docking station

ofertada são de fabricação (própria ou OEM) e que a respectiva é totalmente
compatível, homologada e funcional com o Notebook Tipo III ofertado. A
comprovação ser realizada através de catalogo do produto ofertado, que deverá
ser de domínio público com data anterior a publicação desse edital.

 

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO
14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de
do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria
mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica,
a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações;
compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010,
art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela
Portaria – Inmetro 170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do
edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de
comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site
Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl).

 

GARANTIA E SUPORTE

1. Os equipamentos ofertados deverão possuir garantia do fabricante na modalidade
on-site, mínima de 60 (sessenta e seis) meses para notebook, bateria e monitores,
todos esses com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-
site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do
fabricante do equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor ou
fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura conflitem com
catálogos, manuais, folders, etc;, única exceção, dada sua natureza, é aplicada à
bateria que deverá ter garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
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2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis.

 

OUTROS REQUISITOS

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser da mesma marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem
gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia
ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na
solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento
comprovando-os de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A
escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens
desta especificação, apontado a página do documento onde consta a
comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações
do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação
da proponente;

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo
todas as informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens
ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar as peças externas
e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do
site do fabricante;

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos
os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca;

7. A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória
e disco rígido sem perda da garantia;

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção
do seu número de série;

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do
equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas e identificadas pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no
gabinete. Deve indicar endereço;

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não
possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e
suporte técnico para realização de abertura de chamados, bem como
acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de atendimento e suporte,
deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet
do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas
externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da
internet.

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo
atendimento na modalidade on-site, devendo essa ser realizada por meio de
documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio público, de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do
fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será
responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos
ofertados.

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de
que serviços de garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e
solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial do
fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder
impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não
seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo
atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos
ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser anexada a mesma a
procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes
para firmar e declarar as exigências solicitadas.

 

LÓGISTICA REVERSA

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão)
obrigada(s) a efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da
CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente adequada, a cargo
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33,
item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI -
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
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3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante,
indicando endereço de SITE na WEB onde constem informações que possam
comprovar que a mesma possui estrutura para executar a logística reversa.

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela
Contratante.

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos
foram processados. Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos
seus devidos números de registros. Esses números, serão fornecidos pela
Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

6.  recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;

Termo de Referência - TIC 30 (0795492)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 627



do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

2. Multa de:
1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.

3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art.
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês. 

7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa

através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

 
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

 
Garantia mínima 36 (trinta e seis) ou 60 (sessenta) meses,

conforme o item.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

Termo de Referência - TIC 30 (0795492)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 628



 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

     
     

TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 27 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/10/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795492 e o código CRC 2273812D.

0006837-69.2020.6.02.8000 0795492v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
À SEGI e GSAD - Portaria 257/2020 - 0744235
 
Sr. Chefe e Sr. Abionésimo Marinho da Rocha,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto ao Termo de Referência revisado 0795492 e torno
sem efeito o termo 0795413 disponibilizado igualmente via bloco de
assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria Portaria 257/2020

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/10/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795520 e o código CRC 587E8202.

0006837-69.2020.6.02.8000 0795520v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
À STI
 
Segue o Termo de Referência revisado 0795492

e torno sem efeito o de doc. 0795413 , para apreciação de
Vossa Senhoria, na forma do que determina a Resolução
TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento da Secretaria, art. 111,
VI.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/10/2020, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795527 e o código CRC 0B515AE4.

0006837-69.2020.6.02.8000 0795527v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o novo termo de referência
apresentado nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 27/10/2020, às 17:28, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795784 e o código CRC 44824719.

0006837-69.2020.6.02.8000 0795784v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
À PREG e GSAD
 
Sr. Pregoeiro e Sr. Secretário de Administração,
 
Em atenção aos Despachos 0794332 e 0794515,

com a devida vênia, entendo que não necessidade de
retificação do Termo de Referência, há, assim como noutros
casos anteriores, apenas a necessidade de promover
esclarecimento. Qual seja:

 
Quanto ao questionamento da Empresa  Plugnet

Informática, evento 0794047, informo que está correto o
entendimento do licitante.

 
No sentido de que houve erro formal de digitação, 

sendo a HCL buscada: HCL Microsoft Windows 10 X64 e não
Windows 7. Tal como bem enfatizou o licitante é dedutível,
sem prejuízo doutros pontos, do subitem SOFTWARE: "O
equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional
Microsoft Windows 10 Professional x64, devidamente
instalado e configurado. (Grifo meu).

 
Em sendo acatado o entendimento, peço o

desconsiderar dos Termos de Referência 0795413 e 0795413,
bem assim os Despacho COINF que se seguem pois tais só
foram confeccionados para atender o comando incerto no
Despacho GSAD 0794515 e na forma da Decisão 2588
(0795194)
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/10/2020, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795632 e o código CRC 90B7A123.

0006837-69.2020.6.02.8000 0795632v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
À Direção-geral.
Senhor Diretor,
Tendo em vista novo Despacho

COINF 0795632 e considerando a informação de que
houve, segundo a unidade técnica, erro formal de
digitação, onde se lia Windows 7, leia-se, Windows 10,
entendendo que não há, de acordo com a visão daquela
unidade, necessidade de retificação do termo de
referência, mas, tão-somente, a publicação do
esclarecimento, esta Secretaria vem sugerir, com todas as
vênias, que seja tornada sem efeito a Decisão 2588, do Exmo.
Sr. Presidente (0795194), autorizando o Sr. Pregoeiro a
prosseguir com a realização do certame, se esse for o
entendimento dessa Direção-geral. (Grifei).

Uma vez aquiescendo Vossa Senhoria com a
proposição, sugiro a remessa dos autos à e. Presidência deste
Tribunal para deliberação.

Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2020, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795652 e o código CRC 76F1AC2F.

0006837-69.2020.6.02.8000 0795652v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
Senhor Presidente,
 
Considerando as informações do Sr. Secretário de

Adminstração, por meio do Despacho GSAD 0795652,
esclarecendo que, nos termos do novo Desapcho
COINF 0795632, houve "erro formal de digitação, onde se
lia Windows 7, leia-se, Windows 10, entendendo que não há,
de acordo com a visão daquela unidade, necessidade
de retificação do termo de referência, mas, tão-somente,
a publicação do esclarecimento",  submeto a Vossa Excelência
a proposta de que seja tornada sem efeito a Decisão 2588
(0795194), da lavra de Vossa Excelência, para autorizar o Sr.
Pregoeiro a prosseguir com a realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/10/2020, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795710 e o código CRC 31312AA7.

0006837-69.2020.6.02.8000 0795710v1
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PROCESSO : 0006837-69.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTO :
Autorização. Continuidade. Certame Licitatório. Pregão Eletrônico TRE/AL Nº 75/2020 (SRP). Registro de preços de material
permanente - notebooks.
 

 

Decisão nº 2599 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo Sr.

Secretário de Adminstração, por meio do Despacho
GSAD 0795652, amparado nas informações insertas no novo
Desapcho COINF 0795632, constato a regularidade na instrução dos
presentes autos. Merece destaque o pronunciamento da Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral (0781692).

 
Isso posto, aprovo a minuta do Termo de Referência - TIC

nº 30 / 2020 (Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da
Informação) e autorizo a abertura da fase externa do certame que, na
modalidade PREGÃO - Registro de Preço, para aquisição de
notebooks  para substituir equipamentos fora de garantia,
defeituoso e/ou obsoletos utilizados, notadamente, pelo Pleno e
Assessoria do Pleno, bem assim para prover equipamentos para
potencial demanda decorrente do teletrabalho - pandemia de COVID-
19, e, por conseguinte, torno sem efeito a Decisão 2588  de minha
lavra(0795194).

 
Sigam os autos à Secretaria de Administração para as

providências relativas à publicidade e à evolução do procedimento.

                                                                                                   

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 27/10/2020, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795986 e o código CRC 8B5FCEA5.

0006837-69.2020.6.02.8000 0795986v3
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
À SLC, para ciência da Decisão nº 2599, da

Presidência (doc. 0795986).
Em paralelo, devolvo os autos ao Sr. Pregoeiro,

para dar sequência ao certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2020, às 23:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796088 e o código CRC 35334029.

0006837-69.2020.6.02.8000 0796088v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À CPREG,
Senhor Pregoeiro,
Informo que, nesta data, foram publicados os

esclarecimentos da Coordenadoria de Infraestrutura, bem
como a decisão da Presidência no Portal da Transparência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/10/2020, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796782 e o código CRC F7B641ED.

0006837-69.2020.6.02.8000 0796782v1
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�[]aja�̀aZ9�9�̀ê97]yaYa\_̀̂_aẑ�p9YZ\9ĵ\Z\9]e9ayle]ayeY_Z\9e9̂k̂\_̂yeY_Z\9gem̂a\9e9̀em[ĝyeY_̂̀e\9]e9[y
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7lZaZ9\ex̂y9Yeje\\�̀aZ\p9̂9j̀a_�̀aZ9]Z9̀e\lej_azZ9{̀emZeàZ�
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
Sr. Coordenador COINF.
 
Segue propostas itens 01 e 02 Pregão 76/2020 para

análise de conformidade técnica, EVENOS Nºs 0797103 - item
02 e 0797101-item 01.

Agradeço antecipadamente. 
Aguardamos.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 29/10/2020, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797109 e o código CRC 27258585.
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MODELOS 
  

xG 4 N xx 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PCB Brain-Power B84SRCA (8 chips) / PCB Brain-Power B8ASRCE (16 chips); 
Arquitetura DDR (Double Data Rate); 
Padrão JEDEC, alimentação VDD = VDDQ = 1.2V; 
“Data Strobe” bi-direcional; 
Latência programável “CAS latency” (14,15,16,17,18); 
Ajuste de impedância OCD (Off Chip Driver); 
Terminação “On-Die”; 
16 bancos internos, 4 grupos com 4 bancos cada; 
SPD (Serial presence detect) com EEPROM;  
Dimensão padrão SODIMM 260 pinos; 
Conformidade com diretiva RoHS;  
Temperatura de operação 0° C até 85° C; 
Contatos banhados a ouro. 

 
 

 

Memória SODIMM DDR4 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias 
em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2018.1 
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CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 
- Cor preto; 
- Sensor ótico, com resolução de 1000dpi – Movimentos precisos e sem falhas; 
- Mais de 4 mil quadros por segundo; 
- Vida útil: Mais de 2 milhões de cliques; 
- 03 botões, sendo 1 Wheel para rolagem da tela; 
- Extremidades arredondadas; 
- Plug and Play; 
- Formato ergonômico; 
- Ambidestro; 
- Dispensa o uso de mousepads. 
 
CONECTOR 
- USB. 
 
SISTEMAS SUPORTADO 
- Microsoft Windows 7/8/8.1/10 e Distribuições Linux. 
 
CERTIFICAÇÕES / COMPATIBILIDADE 
- Atende a diretiva RoHS; UL/IEC 60950, CE/IEC61000. 
 
OPCIONAIS 
- Mousepad / Mousepad com apoio para pulsos. 
 
 
 
 
 
 

Mouse CM850U 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações que julgar 
necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2018.1 
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Daten para o Setor Público 

 
Presente em todo o Brasil, a nossa linha exclusiva fornece 
produtos sob medida, de acordo com as necessidades das 
instutuições do poder público. As soluções Daten auxiliam os 
departamentos das organizações governamentais a transformar 
seus serviços, ao fornecer equipamentos mais seguros, eficientes 
e flexíveis e que possam responder mais rapidamente a novas 
demandas, além de reduzir o Custo Total de Propriedade (TCO) 
dos equipamentos. 
 

Sobre a Linha DCM3A-4 

 

A linha de Notebooks DCM3A-4, foi desenvolvida visando atender 
as demandas por desempenho, gerenciamento, segurança e 
eficiência energética. Sua tecnologia utiliza o que há de mais 
avançado em computação corporativa. 
 
Eficiência de Energia 

 

Desfrute ao máximo dos recursos de colaboração e traga as 
reuniões para aonde você desejar, seja no escritório ou em 
viagens. Aproveite ao máximo a autonomia que as Baterias tipo 
Li-Polimero de até 3 células, que o Notebook DCM3A-4 utiliza e 
de todas as vantagens que este tipo de bateria proporciona, 
aumentando desta forma a produtividade, seja aonde for. Com a 
utilização de portas Power USB, em sua avançada arquitetura, 
permite a alimentação de dispositivos externos, sem a 
necessidade de o notebook estar ligado.  
 
Processadores AMD  

O Notebook DCM3A-4 incorpora a última geração de 
processadores AMD Renoir. Suporte a tecnologia DASH. 
 
 

Produtividade 

 

O Notebook DCM3A-4 incorpora avançados sistemas de 
segurança, que proporciona criptografia de dados, credenciais e 
e-mail, auxiliando na proteção das informações críticas e 
confidencias, em caso de perda ou roubo do notebook, além de 
suportar o uso de trava padrão Kensington. Sistema mais veloz ao 
realizar várias tarefas, velocidade de transferência de dados 
superior utilizando portas SATA3 (6Gb/s), PCIE, USB 3.1 Gen 1, USB 
3.1 Gen 2, Placa Gráfica AMD Radeon e porta HDMI – utilizando 
recursos de imagens em alta definição e WIFI 802.11n (opcional). 

  
 
PPB 

 

Com planta fabril localizada no Polo Tecnológico de Ilhéus, a 
Daten participa do Processo Produtivo Básico (PPB), baseado na 
Lei de Informática (Leis 8.248, 10.176 e 11.077), que apoia empresas 
produtoras de equipamentos de informática e que tenham por 
prática investir em pesquisa e desenvolvimento (P&D).  
 
TI Verde 

 

A Daten compreende a necessidade mundial de preservar o meio 
ambiente, para isso, atende as normas ISO 14001 e Rótulo 
Ecológico (ABNT) para um desenvolvimento sustentável, 
respeitando o meio ambiente, bem como o consumidor. Isso é 
refletido no desenvolvimento, fabricação e acompanhamento do 
ciclo de vida de seus produtos. A Tecnologia da Informação Verde 
(TI Verde) é uma tendência mundial voltada para a redução do 
impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente, desde a 
utilização mais eficiente de energia, ao uso de matéria prima e 
substâncias menos tóxicas na fabricação.  
 
 

 

 

NOTEBOOK DCM3A-4 
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PROCESSADOR Processador AMD Renoir U Pro series-4750U/4650U/4450U 

OPÇÕES DO SISTEMA 
OPERACIONAL4 

Windows 10 Pro 64 bit. 
Opcional: Distribuições Linux. 

CHIPSET Integrado ao Processador 

OPÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO 

SSD M.2 PCIE até 1TB - Possui 1 slot M.2 2280 PCIEx4 com suporte a NVME. 
HDD de até 2TB, SATA 3, suporte SMART e NCQ (necessário adição da porta SATA 3); 

PLACA GRÁFICA¹ Controlador gráfico integrado ao Processador, de alta definição AMD Radeon, suporte para Directx12, até 2GB de memória compartilhada com o sistema. Suporta até 3 monitores simultaneamente. 

MEMÓRIA 2 slot DIMM, SDRAM DDR4 com suporte até 3200Mhz, expansível até 64GB.  

REDE 

Lan (10/100/1000 Mbit), IEEE802.11 b/g/n/ac / 802.1x / 802.1q / 802.3 / 802.3AB / 802.3u / 802.3x, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, autosense, half/full-duplex, PXE 2.0, ASF 2.0, SNMP, DMI, 
TCP/IP, WS-MAN, WOL, WS-LAN e Dash 1.1.  
Opcional: Wireless e/ou Bluetooth, via PCIe (M. 2 2230) Duas antenas 2db (cada).  
Suporte a rede sem fio homologada pela Anatel, com potência com ajuste automático e chave de ativação/desativação: 
Wireless Dual Band Intel® IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4~5GHz; Dual Mode Bluetooth 4.2, BLE; 

TELA (opções) LED Full HD IPS de 14”, alta definição, resolução de 1920X1080, Widescreen 16:9, SRGB 45%, antirreflexo. 

MULTIMIDIA 

• WebCam, HD 720p (1.0 Mpixels), alta definição; Opcional: Webcam de reconhecimento facial “infravermelho” 
• 2 (dois) alto-falantes estéreo 2W cada, integrados; 
• Microfone interno com redução de ruídos. 
• Leitor de cartão Micro SD  

INTERFACES 

• 2 USB 3.2 Gen 2x1 (com função de carregamento) 
• 1 USB 3.2 Gen 2x1 Type C (com função de carregamento e suporte a video) 
• 1 USB 2.0 (com função de carregamento) 

• 1 HDMI 
• RJ45 

• 1 porta áudio combo (microfone/fone) 
• DC-in 

ENTRADAS 

• 82 Teclas (Impressão de teclas permanente), ABNT-2. Possui teclas de funções (F1-F12) com diversas combinações; 
• Teclado retroiluminado com luminosidade ajustável. (5 níveis) e resistente a derramamento de liquidos; 
• Touch pad, multi-gestos, 2 botões e zona scroll. 
• Fingerprint (Opcional) 

FONTE/ BATERIA 
Fonte de alimentação 65W ou 90W, bivolt automático 100~240VAC (+/-10%), cabo de 2,5m e plug da tomada seguindo a norma NBR 14136;  
Bateria de LI Polimero 3 Celulas (3s1p 4570mAh 53Wh). 

SEGURANÇA2/BIOS 
GERENCIAMENTO 

CHIP TPM: Trusted Platform Module 2.0 para criptografia; AMD Secure iTPM com ARM TrustZone;  
UEFI BIOS Flash Memory, memória não volátil e eletricamente reprogramável, BIOS atualizável diretamente no site, BIOS Daten Copyright; 
Senha de proteção BIOS (Power On, HD e Setup);  
Habilita/desabilita interfaces USB (individualmente), Serial, Slot de Expansão, etc.;  
Nº de série/modelo do equipamento gravada na BIOS em campo não editável, capturável por aplicação de inventário remoto;  
Campo editável para inserção informação em memória não volátil, capturável por aplicação de inventário remoto;  
Rastreamento/Bloqueio de hardware (Computrace Agent);  
Relógio calendário em memória não volátil; 
Gravação de eventos em memória não volátil;  
Suporta atualização remoto (BIOS) via software de gerenciamento; 
Controle de boot em disco rígido, unidade óptica, adaptadores de rede WOL/ PXE e via USB;  
DMI; SMBIOS; PXE; ASF; WOR by PME; WOL; ACPI; WS-MAN. SNMP; SMART; AHCI; Plug and Play; compatível com NIST SP 800-147/ IEC 19678; NIST SP 800 88r1;  
Regulagem automática do cooler da CPU de acordo com a temperatura; 
Suporte à tecnologia “Auto Power-On”; Desligamento de vídeo e HD após tempo determinado pelo usuário, e religamento com acionamento do teclado/mouse. 
Slot para trava padrão Kensington. 
Opcionais: 
Software de diagnóstico no BIOS (CPU, Memória, HD, USB Firmware e Placa Mãe);  

LEDS indicadores 1 LED On/Off; 1 LED Status da Bateria; 1 LED Status Tecla Caps lock; 1 LED Touch pad (on/off). 

GABINETE Gabinete reforçado metálico com estrutura e dobradiças metálicas em alumínio e magnésio. 

DIMENSÃO e PESO L: 320,20mm P: 214,50mm A: 16,80mm (A: 19,70mm incluindo os pés de borracha) / ~1.3Kg +/- 5% (com bateria).  

OPÇÕES DE SOFTWARES3 

• Aplicativos Office (Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync); 
• Software de gerenciamento Daten DT-Manager para gerenciamento do equipamento, redes, etc; 
• Software Daten Tools para atualizações de Drivers e BIOS, ultimas atualizações do Windows, Diagnósticos, etc; 
• Software para implementação dos recursos de segurança do Chip TPM; 
• Software de diagnóstico; 
• Software de higienização de Disco Rígido; 
• Demais softwares disponíveis para downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/;   
• Outros softwares que não estejam incluídas na lista consulte o fabricante. 

OPÇÕES DE PERIFÉRICOS 

Opções de Teclados: Teclado Daten, conector USB, ABNT2; Teclado Daten, resistente a derramamento de líquidos, teclas finas (low profile), conector USB, ABNT2; Teclado Daten com leitor de 
SmartCard, conector USB, ABNT2; Teclado Multimídia Daten, conector USB, ABNT2. Teclado Daten sem fio ABNT2. 
Opções de Mouse: Mouse Daten óptico, 1000dpi ou 1200dpi, conector USB, ambidestro, com 2 botões e 1 scroll; Mouse Daten laser, 1000dpi, conector USB; Mouse Daten óptico com 5 botões, 
1600dpi, USB.  Acompanha mousepad. 
Monitores Daten, de 18,5 a 23,6 polegadas. Opcional: Base com ajuste de altura, inclinação e pivot. 
Caixas de Som Daten, com alimentação via USB;  
Cabos de dados (analógico e digital); Cabo Y; Adaptadores de vídeo;  
Leitor de SmartCard/Cartão de Memória integrado no teclado externo ou via USB; 
DVD-RW externo via USB, dual layer, mecanismo de ejeção de emergência, LED indicativo no frontal, travas na gaveta para uso na posição vertical/horizontal. 

CERTIFICAÇÕES/ 
COMPATIBILIDADE 

Compatível com Linux, Windows 10, versões 64bits;  
Conformidade com a diretiva RoHS e Energy Star; 
PPB, DMI, HCL Windows 10, HCL Linux, Portaria 170 do INMETRO (IEC 60950, IEC 61000, CISPR22, CISPR 24, Eficiência Energética), NBR 10152, Rótulo Ecológico da ABNT (NBR 14.020/ 14.024); 
Fabricante com certificado: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007; 
Fabricante Membro Leadership do consorcio DMTF, JEDEC Standard, Microsoft Gold Partner, UEFI, TCG; 
Fabricante possui programa de engenharia reversa e reciclagem/ descarte seguro dos produtos. 

OUTROS 
Personalização de BIOS/Hardware; Carregamento de imagem, etiquetas, etc.  
Manuais, drivers dos componentes, software de instalação, recuperação do sistema e atualizações de BIOS disponíveis no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/ 

GARANTIA De 12 a 60 meses, de acordo com as condições requisitadas pelo cliente. 

1 – Modelo da Placa gráfica integrada varia de acordo com o processador: Até 2Gb de memória compartilhada com a do sistema, dependendo do tamanho da memória e de outros fatores de configuração; 2 – Alguns recursos 

de segurança podem variar de acordo com o processador; 3 – A disponibilidade dos aplicativos Office varia de acordo com o Pacote Office; 4 – Se faz necessário sistema operacional de 64bits para equipamentos com 4GB ou 

mais de memória RAM. 

 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se ao direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo 

sem prévio aviso. Versão 2020.1 

Especificações Técnicas | DCM3A-4 
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Uma Abordagem sobre o SSD Daten 
A série de unidades de estado sólido Daten DS2000 usa os mais recentes 
lançamentos de controladores e componentes NAND, combinado com 
tecnologias de software  inteligentes para fornecer um SSD que atenda 
às  expectativas de desempenho e durabilidade dos sistemas de 
computação corporativa.  
  
As vantagens provêm das tecnologias avançadas do SSD Daten DS2000, 
combinadas com componentes de alta qualidade, sistemas de segurança, 
componentes selecionados, memória NAND 3D, memória DRAM DDR4 
para buffer de dados, além de uma avançada tecnologia embarcada em 
um sofisticado controlador de última geração. Estes componentes 
combinados permitem que a série DS2000 entregue velocidades de 
leitura/ gravação sequenciais e randômicas comparáveis aos melhores 
SSDs do mercado, porém com uma excelente relação custo-benefício.  
 
Com capacidade real (full capacity) e alta velocidade, a série DS2000 é 
produzido no formato NGFF M.2 2280 key M com interface PCIE Gen3 x4. 
É o produto ideal para PC customizado e upgrades, 
 
Isso torna a série DS2000 a escolha mais flexível, com garantia consistente 
dos mais altos padrões de qualidade. As unidades passam por inspeções 
rigorosas com os equipamentos de teste SSD mais avançados do mundo, 
sendo que nenhum erro ou falha é permitido (zero erro). Todas as 
unidades passam também pelo "mecanismo de teste de resistência" para 
simular uma variedade de cenários profissionais de leitura e gravação, 
para garantir a estabilidade e segurança de dados para os usuários. 

 

 

TI Verde 
A Daten é uma empresa consciente da importância e da necessidade 
mundial de preservar o meio ambiente e assume sua responsabilidade 
ambiental. Para isso, atende a todas as normas e certificações necessárias 
para um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, bem 
como o consumidor, refletindo isso no desenvolvimento, fabricação e 
acompanhamento do ciclo de vida de seus produtos. TI Verde ou Green 
IT, ou ainda, Tecnologia da Informação Verde é uma tendência mundial 
voltada para o impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente.  

 

PPB 
Com planta fabril localizada no Polo Tecnológico de Ilhéus, a Daten 
participa do Processo Produtivo Básico (PPB), baseado na Lei de 
Informática (Leis 8.248, 10.176 e 11.077), que apoia empresas produtoras 
de equipamentos de informática e que tenham por prática investir em 
pesquisa e desenvolvimento (P&D).  
 
 
 

 

 

 

 

SSD DS2000 (M.2 PCIE GEN3 x4) 
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ESPECIFICAÇÃO  

Opções do Sistema Operacional 

Windows 10 Pro 64 bit; 
Windows 10 Pro 32 bit. 
Windows 10 Home 

Linux, Mac 

Capacidade 120 a 2048GB 

Controlador Phison PS5013- E13T  

NAND Flash Até 4 BGA132Ball, 3D, Taxa de transferência até 800MT/s  

PERFORMANCE CrystalDiskMark (MB/s) Varia de acordo a Nand utilizada IOMeter (IOPS) Varia de acordo a Nand utilizada 

Capacidade Leitura sequencial Escrita sequencial Leitura sequencial Escrita sequencial 

240/ 256GB  
480/ 512GB  
960/ 1024GB  
1920/ 2048GB 

1.700 a 2.300  
1.700 a 2.500 
2.500 
2.500 

1.000 a 1.200 
1.000 a 2.100 
2.100 
2.100 

130.000 a 150.000 
200.000 a 210.000 
215.000 
230.000 

190.000 a 240.000 
260.000 a 380.000 
390.000 
390.000 

AMBIENTE  

Alimentação DC 3,3V 1A 

Temperatura de Operação 0ºC a 70ºC 

Resistente a shock mecânico 1500G 

MTBF 2.000.000 horas   

FORM FACTOR e CONECTORES  

Form Factor NGFF M.2 2280 Key M  

Conector Alimentação e dados M.2 

Interface PCIE GEN3 x4, NVMe 1.3, PCI Express 3.1 

DIMENSÃO e PESO  

Dimensão 80mm (c) x 22mm (l) x 2,3mm (a) 

Peso 10g 

TECNOLOGIA  

TRIM 
Aumenta a vida útil e desempenho do SSD, permite que o sistema operacional informe ao SSD que blocos de dados 
não são mais utilizados e podem ser apagados   

SMART Monitora, detecta e reporta possíveis falhas antecipadamente. 

SECURE ERASE Formatação segura, sem a possibilidade de recuperação dos dados. 

OVER PROVISION 
Reserva espaço extra que é utilizado para melhorar o desempenho e a confiabilidade nos ciclos de gravação da 
memória Flash. 

Error Correction Code (ECC)   
LDPC (Low Density Parity Check) do algoritmo ECC, detecta e corrige erros que podem ocorrer durante o processo 
de leitura, garantindo que os dados foram lidos corretamente. 

WRITE PROTECT  
É um mecanismo que evita que os dados sejam escritos em um bloco ruim, protegendo com precisão os dados que 
já estão armazenados no SSD. 

WEAR LEVELING Prolonga a vida útil da flash NAND distribuindo os ciclos de gravação e exclusão de maneira uniforme. 

FIRMWARE UPGRADE Permite atualização do firmware. 

SSD DS2000 (M.2 PCIE GEN3 x4) 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio 

aviso. Versão 2020.1 
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Ficou com dúvidas?

Tels.: (21) 3974-2300  |  (11) 3017-3600

sustentabilidade@abnt.org.br

www.abntonline.com.br/sustentabilidade

PE-351
RÓTULO ECOLÓGICO PARA 
BENS DE INFORMÁTICA

coNTEXTo dE dEsENvoLvimENTo 

do PRoGRama
Devido as exigências do mercado interno, espe-

cialmente nas Licitações Públicas, para aquisição 

de computadores e notebooks que impactem 

menos ao meio ambiente e a saúde das pesso-

as, a ABNT vem se esforçando para desenvolver 

programas de certificação de forma a orientar o 

mercado para aquisição de produtos sustentáveis.

Algumas das exigências impostas em licitações 

públicas são:

• CertificaçãoEPEAT–Certificação norte ame-

ricana baseada na norma de IEEE 1680.1 que 

avalia o desempenho ambiental de produtos.

• DiretivaROHS-Diretiva europeia que impõe li-

mites a utilização de substâncias perigosas como 

mercúrio(Hg), chumbo(Pb), cromo Hexavalente 

(Cr(VI)), cádimo (Cd), Bifenil-polibromados(PBB’s) 

e éteres difenil-polibromados (PBDE’s).

A ABNT reconhece os valores de tais exigências nos 

editais de licitações públicas, mas, por serem padrões 

internacionais, podem não estar de acordo com a re-

alidade brasileira. Desta forma, a ABNT desenvolveu 

o procedimento de certificação voltado para o mer-

cado brasileiro, trazendo os critérios mencionados 

acima e complementando-os com uma visão dos 

impactos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

PRoduTos mENos aGREssivos ao 

mEio amBiENTE E a saúdE das PEssoas
O Rótulo Ecológico da ABNT estabelece requi-

sitos aos produtos para que impactem menos a 

saúde e ao meio ambiente. Dentre os critérios, 

citam-se:

• RestriçãodeSubstânciasQuímicas (cancerí-
genas, mutagênicas, tóxicas...); 

• EficiênciaEnergéticadoprodutoedoproces-

so produtivo;

• Nívelde ruídomenorquandocomparado
a produtos que seguem a legislação na-

cional;

• Otimizaçãodosinsumosdoprocesso;
• Destinaçãocorretaoureciclagemderesíduos

de pré e pós-consumo;

• Entreoutros.

GEsTÃo E coNFoRmidadE LEGaL 
O Rótulo Ecológico da ABNT estabelece requisitos 

visando a otimizar o sistema de gestão de energia, 

águaeresíduos.Alémdisso,aempresaauditada
tem que apresentar a conformidade legal com a 

legislação local. 

asPEcTos TRaBaLHisTas
O Rótulo Ecológico possui também preocupação 

com alguns aspectos trabalhistas a fim de garantir: 

• Isençãodetrabalhoescravo;
• Os funcionários estejam cobertos por uma

situação trabalhista em conformidade com a 

legislação brasileira; 

• Osfuncionáriossejamtreinadosafimdeque
hajaprevençãodeacidentes.

Preenchimento do 

QAP

Análise Técnica

Proposta 

Comercial

Assinatura da 

Proposta

Visita Técnica

Auditoria de 

Certificação

Análise  

ABNT/CTC-20

Emissão do 

Certificado

Certificação
Processo de
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24/03/2020 Relatório de certificação de hardware - 1152921505689508355

file:///C:/Users/fkfmo/Downloads/HWCertReport_1152921505689508355.html 1/1

Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID do produto privado:  13604918277213602
ID do produto
compartilhado:  400011150
ID da submissão:  1152921505689508355
Data de submissão:  23/3/2020
Data de conclusão:  23/3/2020
Companhia:  Daten Tecnologia LTDA
Nome do produto:  DCM3A-4
Categoria:  Sistema
Tipo de produto:  Laptop
Nível de qualificação:  certificado para a família de clientes Microsoft Windows 10 versão
1903, x64
Nome de marketing:  N / A
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   Nº 38.006/08 
 

 

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão Ambiental à 
empresa: 
ABNT grants the Conformity Certificate of the Environmental Management System to the company: 
 

Daten Tecnologia Ltda 
(Daten) 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

 
Implementado para a(s) atividade(s) de: 
Implemented for the following activity(ies): 

 
Fabricação, comercialização, locação e assistência 
técnica de microcomputadores (estação, servidores 
e notebooks) e equipamentos de informática 
 

Exercida(s) na unidade localizada em: 
Exerted in the unit located in: 

 

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito 
Industrial Iguape 
45658-335 - Ilhéus - BA 

 
Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard: 
 

ABNT NBR ISO 14001:2015 
 
Primeira concessão: 12/09/2008 
First concession: 

 
Período de validade: 
Validity period: 

 
16/02/2018 a 16/02/2021 

 
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018 

 
 

 
 

 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager 

 
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original 
e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser 
confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the 
ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address: 
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 

Rev. 05
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AMD Ryzen 3 PRO 4450U
Price and performance details for the AMD Ryzen 3 PRO 4450U can be found below. This
is made using thousands of  benchmark results and is updated daily.

The first graph shows the relative performance of the CPU compared to the 10 other
common (single) CPUs in terms of PassMark CPU Mark.
The 2nd graph shows the value for money, in terms of the CPUMark per dollar.
The pricing history data shows the price for a single Processor. For multiple Processors,
multiply the price shown by the number of CPUs.

AMD Ryzen 3 PRO 4450U

Description:
with Radeon Graphics

Class:
Laptop

Socket:
FP6

Clockspeed:
2.5 GHz

Turbo Speed:
3.7 GHz

Cores:
4
Threads
: 8

Typical TDP:
15 W

 

Other names: AMD Ryzen 3 PRO 4450U with Radeon Graphics

CPU First Seen on Charts:  Q2 2020

CPUmark/$Price:  NA     

Overall Rank:  389

Last Price Change:  NA

Average CPU Mark

10078 

 

Single Thread Rating: 2393 

Cross-Platform Rating: 14,218 

Samples: 21* 

* : Low 

 

+ COMPARE

Search for AMD Ryzen 3 PRO 4450U 

from the Featured Merchants below:

CPU Benchmarks
Over 1,000,000 CPUs Benchmarked

PerformanceTest

CPUS

High End

High Mid Range

Low Mid Range

Low End

Best Value 
(On Market)

Best Value XY 
Scatter

Best Value 
(All time)

New Desktop

New Laptop

Single Thread

Systems with 
Multiple CPUs

Overclocked

Power
Performance

CPU Mark by Socket
Type

Cross-Platform CPU
Performance

CPU Mega List

Search Model

Compare
0

Margin for error

CPU Benchmarks
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Note: PassMark Software may earn compensation for sales from links on this site through affiliate programs.

CPU Mark Relative to Top 10 Common Laptop CPUs 

As of 27th of October 2020 - Higher results represent better performance 

Processor Average CPU Mark

AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10,078

CPU Value (CPU Mark / $Price ) 

As of 27th of October 2020 - Higher results represent better value 

Processor CPU Mark / $Price

Common

Most 
Benchmarked

AMD vs Intel
Market Share

Year on Year
Performance

AMD Ryzen 7 4800H 19,281

AMD Ryzen 7 4700U 13,809

Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12,690

Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11,375

AMD Ryzen 5 4500U 11,281

Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10,200

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,595

AMD Ryzen 5 3550H 8,149

AMD Ryzen 5 3500U 7,154

Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6,978

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 67.16

CPU Benchmarks
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AMD Ryzen 3 PRO 4450U 0.00

Last 5 Baselines for AMD Ryzen 3 PRO 4450U 

Most recent listed first 

Baseline CPU Mark

Popular comparisons for AMD Ryzen 3 PRO 4450U 

As of 27th of October 2020 - Higher results represent better performance 

Processor Average CPU Mark

AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10,078

Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 28.80

Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 25.82

Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 18.46

AMD Ryzen 5 3500U 0.00

AMD Ryzen 7 4800H 0.00

AMD Ryzen 5 4500U 0.00

AMD Ryzen 7 4700U 0.00

AMD Ryzen 5 3550H 0.00

Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 0.00

BL1295069 - Sep 14 2020 10425

BL1287077 - Aug 27 2020 10183

BL1287060 - Aug 27 2020 10191

BL1287050 - Aug 27 2020 10196

BL1286595 - Aug 26 2020 10173

Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 11,918

Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7,589

AMD Ryzen 5 4500U 11,281

Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7,799
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Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 8,001

Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7,589

Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 11,918

Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7,630

Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 11,284

Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 8,013

Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8,230

Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10,689

Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 8,936

Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9,907

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,595

Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9,251

Software

BurnInTest

PerformanceTest

OSForensics

MemTest86

WirelessMon

Zoom Search
Engine

Free Software

Hardware

USB3.0 Loopback
Plugs

USB2.0 Loopback
Plugs

PCIe Test Cards

USB Power Delivery
Tester

Serial and Parallel
Loopback Plugs

USB Short Circuit
Testers

Benchmarks

CPU Benchmarks

Video Card
Benchmarks

Hard Drive
Benchmarks

RAM Benchmarks

PC Systems
Benchmarks

Android Benchmarks

iOS / iPhone
Benchmarks

About Us

Company

Contact Us

The Press Room

Services

Store

Support

Forums

Social

 

International

Disclaimer

Refunds

Privacy

CPU Benchmarks

Proposta DOCS COMPLEMENTARES ITEM 01 (0797390)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 680

http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/relevantads.html
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-9300H/3816vs3448
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-9300H/3816vs3448
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-9300H/3816vs3448
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i3-10100T/3816vs3796
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i3-10100T/3816vs3796
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i3-10100T/3816vs3796
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-1165G7/3816vs3814
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-1165G7/3816vs3814
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-1165G7/3816vs3814
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-8260U/3816vs3724
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-8260U/3816vs3724
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-8260U/3816vs3724
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-1185G7/3816vs3793
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-1185G7/3816vs3793
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-1185G7/3816vs3793
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-1035G1/3816vs3558
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-1035G1/3816vs3558
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-1035G1/3816vs3558
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-1035G4/3816vs3581
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-1035G4/3816vs3581
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-1035G4/3816vs3581
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-1068NG7/3816vs3729
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-1068NG7/3816vs3729
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-1068NG7/3816vs3729
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-10400H/3816vs3775
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-10400H/3816vs3775
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-10400H/3816vs3775
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-1038NG7/3816vs3723
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-1038NG7/3816vs3723
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-1038NG7/3816vs3723
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-9400F/3816vs3397
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-9400F/3816vs3397
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i5-9400F/3816vs3397
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-8569U/3816vs3672
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-8569U/3816vs3672
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-PRO-4450U-vs-Intel-Core-i7-8569U/3816vs3672
https://www.passmark.com/products/index.php
https://www.passmark.com/products/burnintest/index.php
https://www.passmark.com/products/performancetest/index.php
https://www.osforensics.com/
https://www.memtest86.com/
https://www.passmark.com/products/wirelessmonitor/index.php
https://www.zoomsearchengine.com/zoom/
https://www.passmark.com/products/index.php#2
https://www.passmark.com/products/hardware.php
https://www.passmark.com/products/usb3loopback/index.php
https://www.passmark.com/products/usb2loopback/index.php
https://www.passmark.com/products/pcie-test-card/index.php
https://www.passmark.com/products/usb-power-delivery-tester/index.php
https://www.passmark.com/products/loopback/index.php
https://www.passmark.com/products/usb-short-circuit-tester/index.php
https://www.cpubenchmark.net/
https://www.cpubenchmark.net/
https://www.videocardbenchmark.net/
https://www.harddrivebenchmark.net/
https://www.memorybenchmark.net/
https://www.pcbenchmarks.net/
https://www.androidbenchmark.net/
https://www.iphonebenchmark.net/
https://www.passmark.com/about/index.php
https://www.passmark.com/about/index.php
https://www.passmark.com/about/contact_us.php
https://www.passmark.com/press/index.php
https://www.passmark.com/services/index.php
https://www.passmark.com/sales/index.php
https://www.passmark.com/support/index.php
https://www.passmark.com/forum/index.php
https://www.passmark.com/international.php
https://www.passmark.com/legal/disclaimer.php
https://www.passmark.com/legal/refund.php
https://www.passmark.com/legal/privacy-policy.php
https://twitter.com/PassMarkInc
https://www.youtube.com/user/PassmarkSoftware/videos
https://www.cpubenchmark.net/


27/10/2020 PassMark - AMD Ryzen 3 PRO 4450U - Price performance comparison

https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+3+PRO+4450U&id=3816 5/5

Copyright © 2020 PassMark® Software     

CPU Benchmarks

Proposta DOCS COMPLEMENTARES ITEM 01 (0797390)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 681

https://www.cpubenchmark.net/


 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

Rótulo Ecológico para Computadores 

PE-351.01 
 

Data: Abril. 2016 
 

Pág. Nº  1/12 

 
SUMÁRIO 
 
1 Introdução 
2 Objetivo 
3 Referências normativas 
4 Definições 
5 Siglas 
6 Escopo de Produtos 
7 Critérios técnicos 
8 Atendimento a requisitos legais 
9 Modificações nos critérios 
 
 
Histórico das revisões 

Revisão Data Descrição da alteração Observações 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Elaboração Verificação Aprovação 

 

 

 

Vinicius Ribeiro 
Analista Técnico(a) 

Isabel Sbragia 
Analista Técnico(a) 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas 

 
  

Proposta DOCS COMPLEMENTARES ITEM 01 (0797390)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 682



 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

Rótulo Ecológico para Computadores 

PE-351.01 
 

Data: Abril. 2016 
 

Pág. Nº  2/12 

1 Introdução  
 
O programa de Rotulagem Ambiental da ABNT foi desenvolvido para apoiar um esforço contínuo a fim de 
melhorar e/ou manter a qualidade ambiental através da redução do consumo de energia e de materiais, 
bem como da minimização dos impactos de poluição gerados pela produção, distribuição, utilização e 
disposição de produtos e serviços. 
 
Este documento foi preparado com base em uma visão geral sobre a avaliação do ciclo de vida do produto 
e em informações de especificações para produtos similares de outros programas de rotulagem ambiental 
desenvolvidos por outros membros do Global Ecolabelling Network (GEN). 
 
 
2 Objetivo  
 
Este Procedimento estabelece os requisitos para que computadores utilizados em ambientes corporativos 
e de uso pessoal, disponíveis no mercado brasileiro, devem atender para obter a licença para uso da 
Marca ABNT de Qualidade Ambiental (Rótulo Ecológico ABNT). 
 
 
3 Referências normativas 
 
Os documentos relacionados a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem 
requisitos válidos para este procedimento. Para referencias datadas, aplicam-se somente as edições 
citadas. Para referencias não datadas aplicam-se as edições mais recentes do referido documento 
(incluindo emendas). 
 
ABNT NBR ISO 14001 - Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso. 

ABNT NBR ISO 14020 - Rótulos e declarações ambientais - Princípios gerais. 

ABNT NBR ISO 14024 - Rótulos e declarações ambientais - Rotulagem ambiental do tipo I - 
Princípios e procedimentos. 

ABNT NBR ISO 14040 - Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e estrutura. 

ABNT NBR 10004 - Resíduos Sólidos - Classificação 

Korea Ecolabel EL144 - Personal Computers 

Eco Mark 119 - Personal Computers 

IEEE Std 1680™- 2006 - IEEE Standard for Environmental Assessment of Personal Computer 
Products, Including Laptop Personal Computers, Desktop Personal 
Computers, and Personal Computer Monitors. 

ISO 7779 - Acoustics – Measurement of airborne noise emitted by information 
technology and telecommunications equipment 

ABNT NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico  

Directive  2006/66/EC - Batteries, accumulators and waste batteries and accumulators 

Portaria n°170 INMETRO - Requisitos de avaliação da conformidade para bens de informática 

ABNT NBR 13230 - Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identificação e 
simbologia 

PG-11 - Procedimento Geral da Marca ABNT - Qualidade Ambiental. 

PG-12 - Diretrizes para Elaboração dos Critérios da Marca ABNT- Qualidade Ambiental. 

PG-15 - Manual de Instruções do uso da Marca ABNT 
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OBS.: Os documentos PG-11, PG-12 e PG-15 podem ser encontrados nas suas versões mais atualizadas 
no link: http://www.abntonline.com.br/rotulo/  
 
 
4 Definições  
 
4.1 Programa de rotulagem ambiental do tipo I 
 
Programa de terceira parte voluntário, baseado em critérios múltiplos, que outorga uma licença que autoriza o 
uso de rótulos ambientais em produtos, indicando a preferência ambiental de um produto dentro de uma 
categoria de produto específica com base em considerações do ciclo de vida (ABNT NBR ISO 14024). 
 
4.2 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 
 
ACV considera os impactos ambientais ao longo da vida do produto (do berço ao túmulo) desde a extração de 
matérias-primas até a produção, distribuição, uso e disposição final. As categorias gerais de impactos 
ambientais a considerar incluem o esgotamento de recursos, a saúde humana e as consequências ecológicas. 
 
4.3 Computador de mesa (Desktop) 
 
Um computador cuja principal unidade é projetada para ser localizada em um local permanente, muitas vezes 
em uma mesa ou no chão. Computadores de mesa não são projetados para portabilidade e são projetados 
para uso com um monitor externo, teclado e mouse. São destinados a uma ampla gama de aplicações 
domésticas e de escritório (Portaria n° 170 Inmetro). 
 

4.4 Computador de mesa Integrado (All-in-one) 
 
Um computador de mesa em que o hardware de computação e visualização são integrados em um único 
gabinete, ligado à corrente elétrica (corrente alternada) através de um único cabo (Portaria n° 170 Inmetro). 
 
4.5 Modo de espera (Modo Sleep) 
 
Refere-se ao modo em que o computador não realiza a função e está à espera de iniciar o funcionamento pela 
entrada do usuário, tais como entrada de teclado. 
 
O modo de espera é um estado de baixa energia que o computador é capaz de iniciar automaticamente após 
um determinado período de inatividade ou por seleção manual. Um computador com capacidade de latência 
pode rapidamente "acordar" em resposta a conexões de rede ou dispositivos de interface do usuário com uma 
latência de ≤ 5 segundos, desde o inicio do evento de ativação para o sistema tornar-se plenamente utilizável 
(Portaria n° 170 Inmetro). 
 
4.6 Modo Inativo 
 
Modo em que o PC está ligado até que ele entra no modo de espera. Neste modo, apenas os aplicativos 
configurado para operar por seu sistema operacional e os estabelecidos pelo fabricante no momento da sua 
transferência normalmente operam. 
 
4.7 Modo de Operação 

 
Refere-se ao modo em que o computador está sendo executado pelo usuário para uma determinada tarefa 
utilizando teclado, mouse ou rede. 
 
4.8 Despertar pela Rede (Wake-on-LAN (WOL)) 
 
Funcionalidade que permite ativar o computador remotamente pela rede ethernet. 
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4.9 Plástico de origem renovável 
 
São plásticos cuja resina advém de matérias-primas de origem renovável. 
 
 
5 Siglas  
 
As siglas empregadas no texto deste procedimento são: 
 

ABNT  - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACV  - Avaliação do ciclo de vida 

CT - Coordenação Técnica 

GSI - Gerência de Certificação de Sistemas 

ISO - International Organization for Standardization 

GEN - Global Ecolabelling Network 

FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ABNT/CTC - Comitê Técnico de Certificação 

PDO - Potencial de Destruição da Camada de Ozônio 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho 

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres 

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito 

IARC - International Agency for Research on Cancer 

CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory 
 
 
6 Escopo de produtos 
 
Este procedimento, incluído na categoria de produtos eletrônicos, abrange os computadores de uso 
pessoal e corporativos, como: 
 
a) Computadores de Mesa (Desktop) 

b) Computadores de Mesa Integrado (All-in-one) 
 
 
7 Critérios técnicos 
 
7.1 Adequação ao uso 
 
O produto deve ser adequado a sua aplicação pretendida e a adequação ao uso do produto deve ser 
comprovada pela organização. Esta comprovação pode ser realizada por meio da apresentação de ensaios 
realizados nos produtos, conforme especificado nas normas técnicas brasileiras. Para empresas situadas em 
outros países, a forma de comprovação da adequação ao uso deve ser acordada com a ABNT. 
 
Para atendimento a este requisito, a organização deve estar em conformidade com a Portaria no 170 do Inmetro. 
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7.2 Autocontrole 

 
Durante as auditorias, a organização deve demonstrar para a ABNT como controla seu processo produtivo 
de forma a manter o produto atendendo aos critérios estabelecidos neste procedimento. Esta sistemática 
ficará sujeita à aprovação da ABNT e poderá ser considerada como um item não-conforme, caso não seja 
aprovada. 
 
7.3 Critério para Matéria Prima 
 
7.3.1 Documentação 
 
a) A organização deve qualificar seus principais fornecedores de matérias-primas e insumos, 

considerando, no mínimo, o cumprimento da legislação ambiental aplicável. Para comprovar o 
atendimento a esse requisito, a organização deverá solicitar aos seus fornecedores o envio da 
documentação comprobatória descrita abaixo: 

 
I. Licença de Operação 

II. Cadastro Técnico Federal do IBAMA, se aplicável 
 
b) Em caso de utilização de produtos químicos, esses devem vir acompanhadas de: 
 
III. Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ),  

IV. Número de registro CAS  

V. Informações sobre a concentração de cada componente. 

VI. Documentação que comprove a origem legal das matérias-primas. 
 

7.4 Critérios para o processo produtivo 
 

7.4.1 Substâncias proibidas 
 

a) Está proibida a utilização de quaisquer produtos químicos que estão incluídos na Agência Internacional 
para a Pesquisa sobre o Câncer (IARC), Grupo 1 (comprovada) ou Grupo 2A (provável) agentes 
cancerígenos(http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php).  

b) O processo produtivo não deve conter produtos químicos classificados como altamente tóxicos, tóxicos, 
perigosos para o ambiente, cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução, que sejam 
identificados pelas frases: 

 
 R23: Tóxico por inalação 

 R24: Tóxico em contato com a pele 

 R26: Muito tóxico por inalação 

 R27: Muito tóxico em contato com a pele 

 R28: Muito tóxico por ingestão 

 R29: Em contato com a água libera gases tóxicos 

 R39: Perigo de efeitos graves irreversíveis 

 R45: Pode causar câncer 

 R46: Pode causar alterações genéticas hereditárias 

 R47: Pode causar defeitos ao feto 

 R48: Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada 

 R49: Pode causar câncer por inalação 

 R53: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático 
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 R54: Tóxico para a flora 

 R55: Tóxico para a fauna 

 R59: Perigoso para camada de ozônio 

 R60: Pode comprometer a fertilidade 

 R61: Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência 

 R62: Possíveis riscos de comprometer a fertilidade 

 
7.5 Critérios para o produto 
 
7.5.1 Substâncias Restritas 
 
A concentração das seguintes substâncias não deve ultrapassar o limite apresentado na tabela abaixo. 
 
 

Substância Sigla Concentração Máxima (ppm) 

Cádmio Cd < 50 

Mercúrio Hg < 1000 

Chumbo Pb < 50 

Cromo Hexavalente Cr+6 < 500 

Bifenil polibrominado PBB < 1000 

Éter de difenila polibrominado PBDE < 1000 

 
Caso os componentes sejam oriundos do processo de reciclagem, eles devem estar de acordo com a 
diretiva 2002/95/EEC (ROHS) conforme a tabela abaixo: 
 
 

Substância Sigla Concentração Máxima (ppm) 

Cádmio Cd < 100 

Mercúrio Hg < 1000 

Chumbo Pb < 1000 

Cromo Hexavalente Cr+6 < 1000 

Bifenil polibrominado PBB < 1000 

Éter de difenila polibrominado PBDE < 1000 

 
Este critério não é aplicável para baterias e lâmpadas. 
 
7.5.2 Baterias 
 
A concentração das seguintes substâncias não deve ultrapassar o limite apresentado na tabela abaixo. 
 

Substância Concentração Máxima (ppm) 

Mercúrio 1 

Cádmio 10 

Chumbo 100 
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7.5.3 Lâmpadas 
 
a) As lâmpadas não devem conter concentração de mercúrio (Hg) acima de 3,0mg. 

b) A organização deve indicar a quantidade de lâmpadas e as respectivas concentrações. 
 
7.5.4 Nível de Ruído 
 
a) O nível de ruído deve estar em conformidade com a norma de conforto acústico ABNT NBR 10152 para 

o ambiente de uso do computador de acordo com o anexo I. 

b) Os ensaios devem ser realizados em conformidade a norma ISO 7779 ou normas equivalentes, as 
quais devem ser informadas previamente à ABNT, para aprovação. 

 
7.5.5 Energia 
 
Os produtos devem estar em conformidade com o programa Energy Star ou estar em conformidade com 
os critérios de gestão de energia abaixo: 
 
7.5.5.1 Sistema em Modo de Espera 
 
a) O sistema de modo de espera deve ser ativado em, no máximo, 30 minutos de inatividade do usuário. 

b) A velocidade de qualquer link de internet de 1 Gb/s ativo deve ser reduzido quando em transição do 
modo de espera e o modo desligado. 

 
7.5.5.2 Monitor em Modo de Espera 
 
O monitor deve ser configurado para ativar o modo de espera em, no máximo, 15 minutos de inatividade 
do usuário. 
 
7.5.5.3 Wake on LAN (WOL) 
 
a) Computadores com entrada para cabo de rede devem ter a capacidade de ativar e desativar a WOL 

para o modo de espera; 

b) Os computadores com entrada de rede que são despachados através de cadeias empresariais devem: 
 

I. Ser enviado com WOL ativada por padrão para o modo de suspensão, quando o computador estiver 
funcionando com energia da rede; 

II. Fornecer aos usuários a capacidade de habilitar WOL que seja acessível a partir da interface do 
usuário do sistema operacional do cliente e através da rede. 

 
7.5.5.4 Gestão Wake 

 

a) Os computadores com entrada de rede que são despachados através de cadeias empresariais devem: 
 

I. Ser capaz de despertar pela rede tanto por via remota (internet) e programada (via relógio); 

II. A organização deve garantir ter o controle (isto é, configurado por meio das configurações de 
hardware, em vez de configurações de software). Essas configurações devem ser geridas 
centralmente, como o cliente deseja, por ferramentas fornecidas pelo fabricante. 
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7.6 Plásticos 
 
7.6.1 Identificação das Resinas 
 
De modo a facilitar o processo de reciclagem, os plásticos que possuem mais que 25g devem ser identificados  
conforme a norma ABNT NBR 13230, de acordo com o anexo II. 
 
7.6.2 Restrições de Resinas 
 
a) Plásticos halogenados (ex: PVC) com mais de 25 g não devem ser incorporados ao produto final; 

b) Apenas um tipo de resina (homopolímeros) deve ser utilizado em partes plásticas com massa superior 
a 100g. 

 
7.6.3 Conteúdo de plástico reciclado 
 
A organização deve declarar se o produto final contém uma concentração mínima de 5%(p/p) de plástico 
reciclado no produto final. 
 
7.6.4 Plástico de origem renovável 
 
A organização deve declarar se o produto final contém uma concentração mínima de 5%(p/p) de plástico 
de origem renovável no produto final. 
 
7.7 Reciclabilidade 
 
7.7.1 Separabilidade 
 
Os componentes utilizados no produto final devem ser facilmente separáveis. A organização deve 
demonstrar a versatilidade da separação durante as auditorias. 
 
7.8 Critérios para Embalagem 
 
a) O produto deve ser acondicionado em embalagens recicláveis;  

b) A organização deve evidenciar a não utilização de embalagens plásticas que possuam halogenados 
em sua composição;  

c) Os materiais de absorção de choque feitos de celulose ou papel devem conter, pelo menos, 65% de 
material reciclado; 

d) Os materiais de absorção de choque feitos de plástico devem conter, pelo menos, 50% em peso de 
plástico reciclável; 

e) Não devem possuir substânciasque possuem potencial de degradação da camada de ozônio igual ou 
acima de 1,0; 

 
7.9 Informações para o consumidor 
 

As seguintes informações deverão ser enviadas com o produto: 
 
a) A organização deve fornecer informações de reutilização e locais para a destinação final do produto; 

b) Informações de gerenciamento de energia, incluindo o consumo mínimo e máximo de energia da 
unidade de controle em funcionamento: modo espera, modo suspensão e modo desligado. 
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7.10 Critérios ambientais aplicáveis ao processo de fabricação 
 
7.10.1 Gestão de Energia 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Otimização e acompanhamento do consumo de 

energia com metas de redução; 

b) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados; 

 
7.10.2 Gestão de Água 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Otimização e acompanhamento do consumo de água 

com metas de redução; 

b) O Programa deve considerar a reutilização da água utilizada nos procedimentos de limpeza e sanitização 
de máquinas, equipamentos, tubulações de transferência e mangueiras, entre outros, quando aplicável; 

c) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados. 

 
7.10.3 Gestão de Resíduos 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Gestão de resíduos que considere a não geração, 

redução, o reuso ou reciclagem, assegurando a sua minimização e a destinação adequada dos 
resíduos gerados, inclusive os recicláveis; 

b) Todos os resíduos devem ser classificados de acordo com a norma ABNT NBR 10004; 

c) Caso o processo tenha subprodutos perigosos como um dos seus resultados, estes devem ser 
segregados e devem ser tomadas medidas adequadas para a sua reciclagem/reutilização (quando 
aplicável) ou eliminação; 

d) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados; 

 
Disposição transitória: Após 12 meses a contar da aprovação deste procedimento o programa de 
gerenciamento de resíduos deverá abranger a logística reversa dos materiais de embalagem gerados no 
processo, quando aplicável. 
 
7.11 Logística Reversa 
 
A organização fabricante deve oferecer uma estrutura (sistemática), para recebimento dos computadores 
ou qualquer componente proveniente do produto final após sua utilização, para posterior destinação final 
ambientalmente adequada, seguindo a legislação ambiental aplicável e vigente. 
 
A organização deve possuir registros da quantidade de computadores recebida e destinada a empresas 
devidamente licenciadas. No caso da organização atribuir a uma empresa a retomada e a reciclagem dos 
resíduos de produtos, a empresa deve enviar as informações relevantes e consideradas como equivalente 
à ABNT. Material coletado sob este regime não deve ser descartado em aterros ou incinerado. 
 
Disposição transitória: Será aceito um manual descrevendo a destinação final, ambientalmente correta 
do produto, durante o período de 18 meses após a aprovação deste procedimento. Após este período, 
será aceita apenas a evidência da implantação total da sistemática de logística reversa ou das fases em 
andamento e já realizadas com cronograma de previsão de término. 
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7.12 Prolongamento da vida útil do produto 
 
7.12.1 Garantia 
 
A organização deve oferecer uma garantia comercial sobre a qualidade do produto. O período da garantia 
deve ser de, no mínimo, um ano. A garantia é válida a partir da data de entrega ao consumidor. 
 
7.12.2 Design 
 
O produto deve ter uma estrutura modular para que a maioria dos componentes possa ser substituída. Uma 
pessoa qualificada, sozinha, tem de ser capaz de mudar módulos sem a necessidade de quaisquer ferramentas 
especiais. 
 
7.12.3 Atualização do sistema operacional 
 
O produto deve ser atualizável a partir de ferramentas comuns como pen drives, CD-ROM ou outros. 
 
7.12.4 Disponibilidade de substituição de peças 
 
A organização deve assegurar a disponibilidade de peças compatíveis para reposição, por um período de 
até 5 anos após o fim da produção. 
 
 
8 Atendimento a requisitos legais 
 
8.1 Atendimento à legislação ambiental  
 
A organização deve cumprir (ou exceder) a legislação e regulamentos ambientais aplicáveis, em nível 
federal, estadual e municipal, considerando inclusive, mas não se limitando a, aspectos relacionados as 
emissões, efluentes e resíduos. Sempre que uma organização for de uma jurisdição no exterior, os 
regulamentos ambientais daquela jurisdição se aplicam. 
 
8.2 Atendimento a regulamentos trabalhistas, anti-discriminatórios e de segurança 
 
A organização deve demonstrar que todos os empregados estão cobertos por uma situação trabalhista 
em conformidade com a legislação brasileira, seja pela CLT ou algum outro tipo de contrato de trabalho 
aceito legalmente. Deve ser demonstrada a conformidade geral aos termos da legislação federal, estadual 
ou municipal relativa à Segurança e Saúde Ocupacional do trabalhador. Sempre que uma organização for 
de uma jurisdição no exterior, os regulamentos de não discriminação, segurança e saúde ocupacional e 
legislação trabalhista daquela jurisdição se aplicam; 
 
A critério da ABNT, o atendimento a este requisito pode ser evidenciado com uma declaração assinada 
pelo Executivo Sênior da Empresa. 
 
 
9 Modificações nos critérios  
 
Se depois de concedida a Marca de Conformidade ABNT, ou durante o processo de concessão, ocorrerem 
mudanças nos critérios estabelecidos para a certificação do produto, a ABNT deverá conceder um prazo 
que permita aos fabricantes certificados a adequação dos produtos aos requisitos modificados.  
 

_______________ 
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Anexo I: Tabela de Níveis de Ruído para Conforto Acústico – ABNT NBR 10152 

 

Locais dB (A) NC 

Hospitais               

Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centros cirúrgicos 35 - 45 30 - 40 

             Laboratórios, Áreas para uso do público 40 - 50 35 - 45 

             Serviços 45 - 55 40 -50 

                      

Escolas                     

Bibliotecas, Salas de Música, Salas de desenho 35 - 45 30 - 40 

Salas de aula, Laboratórios 40 - 50 35 - 45 

Circulação 45 - 55 40 -50 

              

  Hotéis             

Apartamentos 35 - 45 30 - 40 

Restaurantes, Sala de Estar 40 - 50 35 - 45 

Portaria, Recepção, Circulação 45 - 55 40 - 50 

              

  Residências           

Dormitórios 35 - 45 30 - 40 

Salas de Estar 40 - 50 35 - 45 

  

  Auditórios           

Salas de concertos, Teatros 30 - 40 25 - 30 

Salas de conferências, Cinemas, Salas de uso múltiplo 35 - 45 30 - 35 

                

Restaurantes           40 - 50 35 - 45 

              

  Escritórios           

Salas de reunião 30 - 40 25 - 35 

Salas de gerência, salas de projetos e administração 35 - 45 30 -40 

Salas de computadores  45 - 65 40 - 60 

Salas de mecanografia 50 - 60 45 - 55 

                

Igrejas e Templos (Cultos mediativos)       40 - 50 35 -  45 

              

  Locais para esporte           

Pavilhões fechados para espetáculos e atividade esportiva 45 - 60 40 - 55 
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Anexo II: Tabela de Identificação e Simbologia de Resinas – ABNT NBR 13230 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 19.1462 

Data de Emissão / Date of issue 07 de Outubro de 2019 / October 07, 2019 

Página / Page 1/6 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 6 
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 6 

 

 

 

 
Organismo de Certificação / 

 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 10.0  

Fornecedor / Supplier 
(1112218)   

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Rod Ilheus Urucuca km 3,5 s/n galpão 
Distrito Industrial de Ilhéus, 45658-335, Brasil  
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

  

Produto Certificado / Certified Product MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL / NOTEBOOK 

  
Família de Produto / Product’s Family N/A 

  
Modelo - Tipo / Model - Type DT02-MY, DCMYX-Z 

ONDE “X” PODE VARIAR DE A À G, “Y” PODE VARIAR DE 1 A 9 E “Z” 
PODE VARIAR DE 1 A 9, CONFORME CONFIGURAÇÃO DATEN. 

  
Marca Comercial / Trademark DATEN TECNOLOGIA 

  
Lote ou No. de Série / Lot or Serial Number N/A 

  
Normas Aplicáveis / Applicable standards IEC 60950-1: 2005 + A1:2009, CISPR 22: 2008 (modified),  

CISPR 24: 2010, IEC 61000-3-2: 2005+A1:2008 +A2:2009, IEC 61000-3-
3: 2008, IEC 61000-4-2: 2008, IEC 61000-4-3:2006+A1: 2007+A2: 2010, 
IEC 61000-4-4: 2004 +A1:2010, IEC 61000-4-5: 2005, IEC 61000-4-6: 
2008, IEC 61000-4-8: 2009, IEC 61000-4-11: 2004 e Anexo E da 
Portaria no. 170/2012 

  
Programa de Certificação ou Portaria / 

Certification Program or Decree 
PORTARIA NO. 170/2012 / DECREE NO. 170/2012 

  
Relatório de Avaliação e Ensaios /  

Assessment and Test Report #  
BR3590, Volume 3, Sec. 3 

Concessão Para /Consession for 

Ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro 
de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) 
relacionado(s) neste certificado.  
Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of 
Evaluation of Conformity (SBAC) on the product covered by this 
certificate. 

  
Revisão / Revision date 24 de julho de 2020 / July 24, 2020 

Validade / Expire date 06 de Outubro de 2022 / October 06, 2022 
 

 

 

 

Delzuite M. Ferreira Jr. 
Gerente de Operações /  

                                                                   Operations Manager 

 

UL do Brasil Certificações , organismo acreditado pela 
Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, 
segundo o registro Nº OCP-0029 confirma que o produto está em 
conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima 
descritas. 
UL do Brasil Certificações , Certification Body accredited by 
Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to 
the register Nr OCP-0029 confirms that the product is in compliance with 
the standards and certification Programs or Decrees above mentioned. 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 19.1462 

Data de Emissão / Date of issue 07 de Outubro de 2019 / October 07, 2019 

Página / Page 2/6 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 6 
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 6 

 

 

 

 
Organismo de Certificação / 

 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 10.0  

Solicitante / Applicant 
(1112218)   

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Rod Ilheus Urucuca km 3,5 s/n galpão 
Distrito Industrial de Ilhéus, 45658-335, Brasil 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 
 

Fabricante / Manufacture 
               (1112218)   

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Rod Ilheus Urucuca km 3,5 s/n galpão 
Distrito Industrial de Ilhéus, 45658-335, Brasil 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

  
MARCAÇÃO / MARKING: Marca do fabricante, modelo e características elétricas 
 
CARACTERÍSTICAS NOMINAIS / RATINGS: 
Potência total: 65W até 120W 
Tensão de entrada: 100-240V  
Frequência: 50-60Hz  
Tensão de saída: 19V  
Corrente: 3,42A até 6,32A 
 
LISTA DE ACESSÓRIOS / LIST OF ACCESSORIES: N/A 
 
MODELO DE CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION MODEL: 5 
 
VERSÃO DO PROJETO DO PRODUTO / PRODUCT DESIGN VERSION: N/A 
 
LISTA DE COMPONENTES CRÍTICOS / LIST OF CRITICAL COMPONENTS: 
 

Componente Fabricante Modelo Dados técnicos 

Placa Mãe  Daten DQA2 Compatível com processadores Intel  

Placa Mãe Daten SB14 Compatível com processadores Intel 

Placa Mãe  Daten DPL10 Compatível com processadores Intel   

Placa Mãe  Daten DPL21 Compatível com processadores Intel   

Placa Mãe Daten DQA3 Compatível com processadores Intel  

Placa Mãe Daten DAA4 Compatível com processadores AMD 

Placa Mãe Daten DCA4 Compatível com processadores Intel 

Bateria  Daten BATHL90L6 4400 mAh (47.52Wh) ou 5600 mAh (62,16Wh) 

Bateria  Daten LP35 4800 mAh (35,53Wh) 

Bateria  Daten BATHL90L9 7800 mAh (86,58Wh) 

Bateria Getac Technology PF4WN-00-13-3S1P-0 4100mAh/46.74Wh ou 4000mAh/45.5Wh 
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Disco Rigido  Toshiba MK5061GSYN ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rigido  Toshiba MQ01ABD100 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T  

Disco Rigido Toshiba L200 
Sata 3GB/s - 1TB / 500GB | Sata 6GB/s 
2TB / 1TB 

Disco Rigido HGTS Z5K500-500 ou equivalente Sata 3GB/s - 500GB 

Disco Rigido  Western digital WD500BEKT ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rigido Western digital WD5000LPLX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rigido Western digital WD5000LPVX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rigido Western digital WD5000LPCX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rigido Western digital WD10JPVX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

Disco Rigido Western digital WD10JPLX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

Disco Rigido Western digital WD10SPCX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

Disco Rigido Seagate ST1000LM048 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

SSHD  Seagate ST500LX025 ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB 

SSHD  Seagate ST1000DX001 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

SSHD Seagate ST1000LX015 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

SSHD Seagate ST500LM000 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

Solid State Drive HYNIX SL308 ou equivalente Sata 6GB/s – 120GB / 250GB / 500GB  

Solid State Drive HYNIX SC300 ou equivalente Sata 6GB/s – 128GB / 256GB / 512GB 

Solid State Drive Daten DS500 ou equivalente 
Sata 6GB/s – 120GB / 128GB / 240GB / 
256GB / 480GB / 512GB 

Solid State Drive Daten DS500M ou equivalente 
Sata 6GB/s – 120GB / 128GB / 240GB / 
256GB / 480GB / 512GB 

Solid State Drive Daten DS1000 ou equivalente 
PCIE – 120GB / 128GB / 240GB / 256GB/ 
480GB / 512GB 

Solid State Drive Daten DS2000 ou equivalente 
PCIE – 120GB / 128GB / 240GB / 256GB/ 
480GB / 512GB 

Solid State Drive Multilaser AXIS 500 ou equivalente Sata 6GB/s – 120GB / 240GB 

Solid State Drive Diversos Diversos 
SATA / M.2. / PCIE / NVMe 
Máx. 5 Vdc 
Máx. 5 A 

Unidade Ótica Pioneer DVR-TD11RS ou equivalente 5V   
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Unidade Ótica Lite-On DS-8A5S ou equivalente 5V   

Unidade Ótica PLDS DU-8A6SH ou equivalente 5V  

Unidade Ótica Hitachi-LG Gudon (AFIK100) 5V 

Tela Daten DCM14 
14'' LED Backlight LCD, 1366x768 / 
1920x1080 

Tela Chimei Innolux CMN1495/N140BGE-E33 
14'' LED Backlight LCD, 1366x768 / 
1920x1080 

Tela BOE NV140FHM-N48 - 

Tela InnoLux N140HCA - 

Tela BOE HB140WX1-401 - 

Fonte de Alimentação  Delta Eletronics INC ADP-120ZB BB 

Potência total: 120W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Tensão de saída: 19V 
Corrente: 6,32A  

Fonte de Alimentação  Daten S13A00DTA 

Potência total: 65W  
Tensão de entrada: 100-240V  
Frequência: 50-60Hz  
Tensão de saída: 19V  
Corrente: 3,42A  

Fonte de Alimentação Daten S12A00DTA 

Potência total: 40W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Tensão de saída: 19V 
Corrente: 2,1A 

Fonte de Alimentação Daten S12A00DTN 

Potência total: 40W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Tensão de saída: 19V 
Corrente: 2,1A 

Fonte de Alimentação  SALCOMP S13A00 

Potência total: 65W  
Tensão de entrada: 100-240V  
Frequência: 50-60Hz  
Tensão de saída: 19V  
Corrente: 3,42A  

Fonte de Alimentação SALCOMP S12A00 

Potência total: 40W                                               
Tensão de entrada: 100-240V                               
Frequência: 50-60Hz                   
Tensão de saída: 19V                                       
Corrente: 2,1 

Cooler SUNON DCM2x-y 5V 

Cooler SUNON EG50050S1 5V 
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DOCUMENTOS / DOCUMENTS: 
 
Título /Title  Número / Number Revisão / 

revision 
Data / Date 

Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R191520 0 2019-08-09 

Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R191521 0 2019-08-22 

Relatório de ensaio emitido por FIT / Test report issued by FIT V19-077-SERV-02 Rev.B 0 2019-08-16 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report 
issued by TÜV Rheinland do Brasil Ltda 

1000-INF-01/12 a 02/12 0 2012-09-28 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report 
issued by TÜV Rheinland do Brasil Ltda 

1000-INF-04/12 a 05/12 0 2012-09-25 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) / Test report issued by INPE/ LIT( Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) 

TUVBR123-R01 e R02 1 2012-09-05 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado/  
Test report issued by Instituto de Pesquisas Eldorado 

LET-ID 2395-1642-08 – 
01.00 

1 27/10/2016 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado/  
Test report issued by Instituto de Pesquisas Eldorado 

LET-EMC 2395-1642-08-
C – 01.00 

1 21/10/2016 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado/  
Test report issued by Instituto de Pesquisas Eldorado 

LET-ENE 2395-1642-08-C 
– 01.00 

1 27/10/2016 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado/  
Test report issued by Instituto de Pesquisas Eldorado 

LET-SEG-RE 2395-1642-
08-C – 01.00 

1 27/10/2016 

Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R201252 0 24/06/2020 
Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R201253 0 03/07/2020 
Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R201254 0 24/06/2020 
Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R201255 0 10/07/2020 
 
 
OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS: 
 

1. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não 

conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos. 

The validation of this certificate depends on the surveillance inspections performing and Non conformity treatments, according to UL do Brasil 

Certificações procedures. 
 

2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) 
unidade (s) fabril (is) mencionada (S) acima. 
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site 
mentioned in this certificate. 

 
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por 

escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da 
validade do certificado. 

Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações must 
be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about certificate 
force. 
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Histórico de Revisões / Revisions Description: 
 

24 de julho de 2020 / July 24, 2020 Adição de componentes criticos / Adding critical components 

07 de Outubro de 2019 / October 07, 2019 
Emissão inicial com recertificação do certificado UL-BR 16.0063  / 
Initial Issue with renewall of certificate UL-BR 16.0063 

A última revisão substitui e cancela as anteriores 

The last review cancel and substitutes the previous ones 
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  Nº 437.001/18 
 

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – 
Rotulagem ambiental tipo I ABNT – para a Empresa: 
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – Type I environmental labeling 
ABNT – to the company: 
 

Daten Tecnologia Ltda 
CNPJ: 04.602.789/0001-01  

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

 (Descritos no presente anexo) 
 

 
 
 

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located at: 
 

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito 
Industrial Iguape  
45658-335 - Ilhéus - BA 
 

Atendendo aos requisitos do Documento: 
Meeting the requirements of the Document:  
 

PE-351 
 
Desenvolvidos em conformidade com as Normas: 
Developed according to the Standards:  
 

ABNT NBR ISO 14020:2002 
               ABNT NBR ISO 14024:2004 

 
Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 
Primeira concessão: 12/04/2018 
First concession: 
 
Período de validade: 
Validity period: 
 

12/04/2018 a 12/04/2021 
 
Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2020. 

 

 
 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas 
Systems Certification Manager 

 

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como 
aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific 
Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry 
high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br  
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315 
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   Nº 437.001/18 
 

 

O presente Anexo concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – 
Rótulo Ecológico ABNT- para a Empresa:Daten Tecnologia Ltda. 
This annex grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the 
company:Daten Tecnology Ltda. 

 
Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 

         
Produto Modelo Índice 

Microcomputador Desktop 
Gabinete 1D85 - Slim 

 
DCYX-S 

 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar 
de 1 A 9 E “S” especifica SLIM (GABINETE 
1D85) 
 DT02-XvY (S) 

Microcomputador Desktop 
Gabinete WN21 - Torre1 

 

DCYX-T 
 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode 
variar de 1 a 9 e “T” especifica torre (gabinete 
WN21) 
 

DT02XvY (T) 

Computador de mesa / 
Desktop (Mini Pc) 

 

DCYX-U 
 

 
Onde "X" pode variar de A a G, e "Y" pode 
variar De 1 a 9. 
 

 

DT02-XvY (U) 
 

Computador de mesa / 
Desktop (AIO) 

DCYX-AZ 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode 
variar de 1 a 9, “Z” pode variar de 14" a 32". 
 

 
 

Notebook 

 
DT02-MY 

 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar 
de 1 a 9 E “Z” pode variar de 1 a 9, conforme 
configuração. 
 DCMYX-Z 

 

 
Primeira concessão: 12/04/2018 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 

 

12/04/2018 a 12/04/2021 
 

Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2020. 
 

  
 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas 
Systems Certification Manager 

 
Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como 
aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific 
Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry 
high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br  
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. 
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Ultra Wi-Fi. Ultra Features. Ultra Connected Experience 

The Intel® Wireless-AC 9260 adapter supports Bluetooth+ 5 and 2x2 802.11ac 

Wi-Fi including wave 2 features such as 160MHz channels, delivering up to 

1.73Gbps1 and downlink MU-MIMO. These new features deliver a significant 

increase in user speeds in dense deployments, supporting fast downloads  

and long battery life compared to legacy 802.11ac devices. Combined with 

Intel® Core™ processors and exceptional Intel wireless innovations, the Intel® 
Wireless-AC 9260 can provide Gigabit download speed1 and dramatically 

improve your connected experience at home, work, or on the go. 

 

 

 

5TH GENERATION INTEL 802.11AC WIRELESS 

Faster Speed 
Better Coverage 
Larger Capacity 

802.11ac, 2x2, Dual Band, 
160MHz, MU-MIMO 

Intel® Wireless-AC 9260 enables smoother streaming of higher resolution videos, fewer dropped 
connections, less congestion, and faster speeds farther away from the router, enabling DL MU-MIMO 
and 160MHz channel use. 

When using 160MHz channels, Intel® Wireless-AC 9260 can deliver over 5x faster Wi-Fi speeds 
(up to 1.73Gbps) than 802.11n and double the speed of legacy 802.11ac2. 

Downlink MU-MIMO allows an Access Point to simultaneously transmit data to multiple clients and 
potentially improve overall downlink network capacity by over 3x3. 

Bluetooth+ 5 Bluetooth+ 5 provides 4x4 range over BT4.2 with the same power, enabling coverage throughout the 
home. BT5 also doubles the transmit speed for faster transmissions thereby reducing the overall 
power.4 Additionally, BT5 adds new enhanced data broadcasting enabling seamless services such as 
location-based services and simpler pairing for BT devices. 

Microsoft Windows 10* Ready Full support for latest Microsoft Windows 10* OS. 

M.2 2230 Form Factor M.2 2230 modules enable system configuration and platform usages flexibility with the use of a 
standard Key A or E socket for attaching the module. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS-CLASS WIRELESS 
 

Intel® vPro™ Technology5
 Supports Intel’s hardware-based security and management features built into Intel® Core™ vPro™ 

processors and chipsets that enables IT to manage PCs virtually anywhere, anytime while reducing 
deployment costs, improving security and ROI. 

Intel® Active Management Technology6
 Using integrated platform capabilities and popular third-party management and security applications, 

Intel® AMT allows IT or managed service providers to better discover, repair, and help protect their 
networked computing assets. Intel® AMT is a feature of Intel® Core™ processors with Intel® vPro™ 
technology. 

 

Product brief 
Intel® Wireless-AC 9260 

5th Generation Intel 802.11ac, Dual Band, 2x2 Wi-Fi + Bluetooth+ 5 

Intel® Wireless-AC 9260 

  

EXPERIENCE THE INTEL® DIFFERENCE 
 

Worldwide Regulatory Support 
Intel® Dynamic Regulatory Solution 

Enables worldwide regulatory compliance on a single adapter SKU. The Intel® Wireless-AC 9260 detects  
its location and automatically optimizes the Wi-Fi settings to local regulatory requirements, maximizing 
performance in each geography, simplifying travel experience and global enterprise procurement. 
Future regulatory changes are easily managed during the product life cycle. 

Wireless Functionality in 
Pre-boot Environment 

Support for Wi-Fi network and BLE HID connectivity in the platform’s UEFI (Unified Extensible Firmware 
Interface) environment during its boot stage. This capability enables use cases like OS recovery over 
Wi-Fi and BLE-based keyboard and mouse connectivity in this pre-boot environment. 

Wirelessly Project to the Big Screen Watch your 2-in-1 or laptop content instantly without wires on the big HD screen with stunning image 
clarity and sound using Wi-Fi Miracast*. Stream movies, videos, games, photos, connect with friends, and 
more—experience it all, bigger and better than ever before. 
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   INTEL® WIRELESS-AC 9260 TECHNICAL SPECIFICATIONS  

GENERAL 

 

Dimensions (H x W x D) M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [1.5mm Max (Top Side)/ 0.1mm Max (Bottom Side)] 

Weight M.2 2230: 2.9g 

Antenna Diversity Supported 

Radio ON/OFF Control Supported 

Connector Interface M.2: PCIe, USB 

Operating Temperature (Adapter Shield) 0°C to +80°C 

Humidity Non-Operating 50% to 90% RH non-condensing (at temperatures of 25°C to 35°C) 

Operating Systems Microsoft Windows 10*, Linux* (limited feature support), Chrome* 

Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac with wave 2 features, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected 
Management Frames, Wi-Fi Miracast* as Source, and Wi-Fi Direct 

IEEE WLAN Standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v pending 
OS support; Fine Timing Measurement based on 802.11REVmc 

Roaming7
 Supports seamless roaming between access points 

Bluetooth+
 Bluetooth+ 5 

 
SECURITY8

 

 

Authentication WPA* and WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP,EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA’) 

Authentication Protocols PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2 

Encryption 64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 128-bit and 256-bit AES-GCMP 

Wi-Fi Direct* Encryption and Authentication WPA2-PSK, AES-CCMP 

 
COMPLIANCE 

 

Regulatory For a list of country approvals, please contact your local Intel representatives. 

US Government FIPS9, FISMA 

Product Safety UL, C-UL, CB (IEC 60950-1) 

 

PRODUCT NAME MODEL NUMBER VERSION 

Intel® Wireless-AC 9260 9260NGW 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth+ 5, PCIe, USB, M.2 2230 

 

 

For more information on Intel® Wireless products, visit intel.com/wireless 

 
 

1 Based on the theoretical maximum bandwidth enabled by 2x2 802.11ac 160Mhz implementations. Actual wireless throughput and/or range will vary depending on your specific operating system, hardware and 
software configurations. Check with your device manufacturer for details. 
2 802.11ac 160MHz provides 1.73Gbps maximum throughput, 2x more than 802.11ac 80MHz (867Mbps) and 5x more than 802.11n 40MHz (300Mbps) based on industry standards. 
3 802.11ac downlink MU-MIMO technology allows concurrently serving multiple devices simultaneously, in turn increasing network capacity potentially by over 3x while improving per-user throughput based on 
industry standards. 
4 Bluetooth+ 5 Specifications, https://www.bluetooth.com/~/media/files/specification/bluetooth-5-faq.ashx?la=en 
5 Intel® vPro™ Technology is sophisticated and requires setup and activation. Availability of features and results will depend upon the setup and configuration of your hardware, software and IT environment. To 
learn more visit: http://www.intel.com/technology/vpro 
6 Requires activation and a system with a corporate network connection, an Intel® AMT-enabled chipset, network hardware and software. For notebooks, Intel® AMT may be unavailable or limited over a host 
OS-based VPN, when connecting wirelessly, on battery power, sleeping, hibernating or powered off. Results dependent upon hardware, setup & configuration. For more information, visit http://www.intel.com/ 
technology/platform-technology/intel-amt 
7 Roaming is supported only within each respective band and mode of access points. 
8 Some security solutions may not be supported by your device operating system and/or by your device manufacturer. Check with your device manufacturer for details on availability. 
9 Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* and Microsoft Windows 10*. 
+The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by [licensee name] is under license. 

Software and workloads used in performance tests may have been optimized for performance only on Intel microprocessors. Performance tests, such as SYSmark and MobileMark, are measured using specific 
computer systems, components, software, operations and functions. Any change to any of those factors may cause the results to vary. You should consult other information and performance tests to assist you in 
fully evaluating your contemplated purchases, including the performance of that product when combined with other products. For more complete information visit http://www.intel.com/benchmarks. 

No license (express or implied, by estoppel or otherwise) to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in Intel’s Terms and Conditions of Sale for such products, Intel assumes 
no liability whatsoever, and Intel disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of Intel products including without limitation, liability or warranties relating to fitness for a particular 
purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright or other intellectual property right. Intel products are not intended for use in medical, lifesaving, or life sustaining applications. Intel may make 
changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. For the most current product information, please visit http://www.intel.com/wireless. 

Cost reduction scenarios described are intended as examples of how a given Intel-based product, in the specified circumstances and configurations, may affect future costs and provide cost savings. 
Circumstances will vary. Intel does not guarantee any costs or cost reduction. 

This device has not been authorized as required by the rules of the Federal Communications Commission. 
This device is not, and may not be, offered for sale or lease, or sold or leased, until authorization is obtained. 

Intel, the Intel logo, and Intel are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and/ or other countries. 

*Other names and brands may be claimed as the property of others. 

Copyright © 2017 Intel Corporation. All rights reserved. 
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Nº de núcleos de CPU 4

Nº de threads 8

Nº de núcleos de GPU 5

Clock básico 2.5GHz

Clock de Max Boost Até 3.7GHz

Total de Cache L2 2MB

Cachê L3 total 4MB

Desbloqueado Não

CMOS TSMC 7nm FinFET

Pacote FP6

Versão PCI Express PCIe® 3.0

TDP / TDP Padrão 15W

Temps máx 105°C

Tipo de memória DDR4 - Up to 3200MHz
LPDDR4 - Up to 4266MHz

Frequência gráfica 1400 MHz

Modelo gráfico AMD Radeon™ Graphics

Display Port Sim

HDMI™ Sim

AMD Ryzen™ 3 PRO 4450U
Especificações

Memória

Especificações
da placa de
vídeo

Principais
recursos
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Família de produto AMD Ryzen™ PRO Processors

Linha de produto AMD Ryzen™ 3 PRO 4000 Series Mobile
Processors

Plataforma Notebook

Bandeja OPN 100-000000104

Data de lançamento 5/7/2020

Base
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DAC – 0225/19 
                                                                                

                                                                                    Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2019. 

À 
DATEN TECNOLOGIA LTDA (DATEN) 
At.: Sra. Luiza de Lima Campos 

 
                                                                     
 
 
 
Assunto: Declaração de Equivalência Rótulo Ecológico e Rohs. 
 
 
Prezada Senhora, 
 
Declaramos para os devidos fins que os Certificados de Conformidade de RÓTULO 
ECOLÓGICO, n. 437.001/18 e n. 374.001/18 concedidos à empresa DATEN 
TECNOLOGIA LTDA, com sede na Rodovia Ilhéus/Uruçuca, KM 3,5, s/nº, Distrito 
Industrial, Ilhéus/BA, CNPJ n.º 04.602.789/0001-01, atendem os requisitos dos 
Documentos PE-351 e PE-290 e estão em conformidade com as Diretivas 2011/65/EU 
(RoHS) e  2002/95/EEC (ROHS). 
 
Encaminhamos anexa à esta declaração, a cartilha do Ministério do Meio Ambiente a 
respeito da exigência da ROHS nas licitações e a certificação ABNT (Rótulo 
Ecológico) como forma de verificação. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
Guy Ladvocat 
Gerência de Certificação de Sistemas / Gerente 
Telefone: (21) 3974-2306 
Fax: (21) 3974-2315 
guy.ladvocat@abnt.org.br  
hr 
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
Produto Nacional com PPB; 
Conformidade com a Norma Brasileira NBR 14136 Classe II; 
Dupla isolação (dispensa o uso do pino terra);  
Proteção contra curto-circuito;  
Filtro de linha integrado contra surtos de voltagem e tensão; 
MTBF (carga total) > 100.000 Horas. 
 
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS 
Voltagem – 90~264 Volts; 
Corrente – 1,5 Amperes; 
Frequência de entrada – 47~63Hz; 
Potência – 65 Watts. 
 
SAÍDAS – DC (Corrente contínua) 
+19V 3.42A. 
 
CABOS 
Cabo DC 1,80mts com plug padrão 5,5mm x 2,5mm; 
Cabo AC 1,00mts. 

SEGURANÇA / NORMAS 
IEC60950, IEC61000 e anexo E da portaria 170 INMETRO. 
 
PROTEÇÃO 
UVP (proteção de subtensão); 
OVP (proteção contra sobretensão); 
SCP (curto-circuito de proteção); 
OPP (proteção contra sobrecarga); 
OCP (proteção de sobrecorrente). 
 
DIMENSÕES 
109mm (c) x 46mm (l) x 30mm (a). 
 
EFICIÊNCIA 
Nível de eficiência V (>87%). 
 
AMBIENTE 
Temperatura de armazenamento: -40°C até +70C. 

 
 

Fonte S13A00DTA 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações que julgar 
necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2017.1a 
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
Produto Nacional com PPB; 
Conformidade com a Norma Brasileira NBR 14136 Classe II; 
Dupla isolação (dispensa o uso do pino terra);  
Proteção contra curto-circuito;  
Filtro de linha integrado contra surtos de voltagem e tensão; 
MTBF (carga total) > 100.000 Horas. 
 
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS 
Voltagem – 90~264 Volts; 
Corrente – 1,5 Amperes; 
Frequência de entrada – 47~63Hz; 
Potência – 65 Watts. 
 
SAÍDAS – DC (Corrente contínua) 
+19V 3.42A. 
 
CABOS 
Cabo DC 1,80mts com plug padrão 5,5mm x 2,5mm; 
Cabo AC 1,00mts. 

SEGURANÇA / NORMAS 
IEC60950, IEC61000 e anexo E da portaria 170 INMETRO. 
 
PROTEÇÃO 
UVP (proteção de subtensão); 
OVP (proteção contra sobretensão); 
SCP (curto-circuito de proteção); 
OPP (proteção contra sobrecarga); 
OCP (proteção de sobrecorrente). 
 
DIMENSÕES 
109mm (c) x 46mm (l) x 30mm (a). 
 
EFICIÊNCIA 
Nível de eficiência V (>87%). 
 
AMBIENTE 
Temperatura de armazenamento: -40°C até +70C. 

 
 

Fonte S13A00DTA 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações que julgar 
necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2017.1a 
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MODELOS 
  

xG 4 N xx 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PCB Brain-Power B84SRCA (8 chips) / PCB Brain-Power B8ASRCE (16 chips); 
Arquitetura DDR (Double Data Rate); 
Padrão JEDEC, alimentação VDD = VDDQ = 1.2V; 
“Data Strobe” bi-direcional; 
Latência programável “CAS latency” (14,15,16,17,18); 
Ajuste de impedância OCD (Off Chip Driver); 
Terminação “On-Die”; 
16 bancos internos, 4 grupos com 4 bancos cada; 
SPD (Serial presence detect) com EEPROM;  
Dimensão padrão SODIMM 260 pinos; 
Conformidade com diretiva RoHS;  
Temperatura de operação 0° C até 85° C; 
Contatos banhados a ouro. 

 
 

 

Memória SODIMM DDR4 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias 
em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2018.1 
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CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 
- Cor preto; 
- Sensor ótico, com resolução de 1000dpi – Movimentos precisos e sem falhas; 
- Mais de 4 mil quadros por segundo; 
- Vida útil: Mais de 2 milhões de cliques; 
- 03 botões, sendo 1 Wheel para rolagem da tela; 
- Extremidades arredondadas; 
- Plug and Play; 
- Formato ergonômico; 
- Ambidestro; 
- Dispensa o uso de mousepads. 
 
CONECTOR 
- USB. 
 
SISTEMAS SUPORTADO 
- Microsoft Windows 7/8/8.1/10 e Distribuições Linux. 
 
CERTIFICAÇÕES / COMPATIBILIDADE 
- Atende a diretiva RoHS; UL/IEC 60950, CE/IEC61000. 
 
OPCIONAIS 
- Mousepad / Mousepad com apoio para pulsos. 
 
 
 
 
 
 

Mouse CM850U 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações que julgar 
necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2018.1 
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Daten para o Setor Público 

 
Presente em todo o Brasil, a nossa linha exclusiva fornece 
produtos sob medida, de acordo com as necessidades das 
instutuições do poder público. As soluções Daten auxiliam os 
departamentos das organizações governamentais a transformar 
seus serviços, ao fornecer equipamentos mais seguros, eficientes 
e flexíveis e que possam responder mais rapidamente a novas 
demandas, além de reduzir o Custo Total de Propriedade (TCO) 
dos equipamentos. 
 

Sobre a Linha DCM3A-4 

 

A linha de Notebooks DCM3A-4, foi desenvolvida visando atender 
as demandas por desempenho, gerenciamento, segurança e 
eficiência energética. Sua tecnologia utiliza o que há de mais 
avançado em computação corporativa. 
 
Eficiência de Energia 

 

Desfrute ao máximo dos recursos de colaboração e traga as 
reuniões para aonde você desejar, seja no escritório ou em 
viagens. Aproveite ao máximo a autonomia que as Baterias tipo 
Li-Polimero de até 3 células, que o Notebook DCM3A-4 utiliza e 
de todas as vantagens que este tipo de bateria proporciona, 
aumentando desta forma a produtividade, seja aonde for. Com a 
utilização de portas Power USB, em sua avançada arquitetura, 
permite a alimentação de dispositivos externos, sem a 
necessidade de o notebook estar ligado.  
 
Processadores AMD  

O Notebook DCM3A-4 incorpora a última geração de 
processadores AMD Renoir. Suporte a tecnologia DASH. 
 
 

Produtividade 

 

O Notebook DCM3A-4 incorpora avançados sistemas de 
segurança, que proporciona criptografia de dados, credenciais e 
e-mail, auxiliando na proteção das informações críticas e 
confidencias, em caso de perda ou roubo do notebook, além de 
suportar o uso de trava padrão Kensington. Sistema mais veloz ao 
realizar várias tarefas, velocidade de transferência de dados 
superior utilizando portas SATA3 (6Gb/s), PCIE, USB 3.1 Gen 1, USB 
3.1 Gen 2, Placa Gráfica AMD Radeon e porta HDMI – utilizando 
recursos de imagens em alta definição e WIFI 802.11n (opcional). 

  
 
PPB 

 

Com planta fabril localizada no Polo Tecnológico de Ilhéus, a 
Daten participa do Processo Produtivo Básico (PPB), baseado na 
Lei de Informática (Leis 8.248, 10.176 e 11.077), que apoia empresas 
produtoras de equipamentos de informática e que tenham por 
prática investir em pesquisa e desenvolvimento (P&D).  
 
TI Verde 

 

A Daten compreende a necessidade mundial de preservar o meio 
ambiente, para isso, atende as normas ISO 14001 e Rótulo 
Ecológico (ABNT) para um desenvolvimento sustentável, 
respeitando o meio ambiente, bem como o consumidor. Isso é 
refletido no desenvolvimento, fabricação e acompanhamento do 
ciclo de vida de seus produtos. A Tecnologia da Informação Verde 
(TI Verde) é uma tendência mundial voltada para a redução do 
impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente, desde a 
utilização mais eficiente de energia, ao uso de matéria prima e 
substâncias menos tóxicas na fabricação.  
 
 

 

 

NOTEBOOK DCM3A-4 
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PROCESSADOR Processador AMD Renoir U Pro series-4750U/4650U/4450U 

OPÇÕES DO SISTEMA 
OPERACIONAL4 

Windows 10 Pro 64 bit. 
Opcional: Distribuições Linux. 

CHIPSET Integrado ao Processador 

OPÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO 

SSD M.2 PCIE até 1TB - Possui 1 slot M.2 2280 PCIEx4 com suporte a NVME. 
HDD de até 2TB, SATA 3, suporte SMART e NCQ (necessário adição da porta SATA 3); 

PLACA GRÁFICA¹ Controlador gráfico integrado ao Processador, de alta definição AMD Radeon, suporte para Directx12, até 2GB de memória compartilhada com o sistema. Suporta até 3 monitores simultaneamente. 

MEMÓRIA 2 slot DIMM, SDRAM DDR4 com suporte até 3200Mhz, expansível até 64GB.  

REDE 

Lan (10/100/1000 Mbit), IEEE802.11 b/g/n/ac / 802.1x / 802.1q / 802.3 / 802.3AB / 802.3u / 802.3x, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, autosense, half/full-duplex, PXE 2.0, ASF 2.0, SNMP, DMI, 
TCP/IP, WS-MAN, WOL, WS-LAN e Dash 1.1.  
Opcional: Wireless e/ou Bluetooth, via PCIe (M. 2 2230) Duas antenas 2db (cada).  
Suporte a rede sem fio homologada pela Anatel, com potência com ajuste automático e chave de ativação/desativação: 
Wireless Dual Band Intel® IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4~5GHz; Dual Mode Bluetooth 4.2, BLE; 

TELA (opções) LED Full HD IPS de 14”, alta definição, resolução de 1920X1080, Widescreen 16:9, SRGB 45%, antirreflexo. 

MULTIMIDIA 

• WebCam, HD 720p (1.0 Mpixels), alta definição; Opcional: Webcam de reconhecimento facial “infravermelho” 
• 2 (dois) alto-falantes estéreo 2W cada, integrados; 
• Microfone interno com redução de ruídos. 
• Leitor de cartão Micro SD  

INTERFACES 

• 2 USB 3.2 Gen 2x1 (com função de carregamento) 
• 1 USB 3.2 Gen 2x1 Type C (com função de carregamento e suporte a video) 
• 1 USB 2.0 (com função de carregamento) 

• 1 HDMI 
• RJ45 

• 1 porta áudio combo (microfone/fone) 
• DC-in 

ENTRADAS 

• 82 Teclas (Impressão de teclas permanente), ABNT-2. Possui teclas de funções (F1-F12) com diversas combinações; 
• Teclado retroiluminado com luminosidade ajustável. (5 níveis) e resistente a derramamento de liquidos; 
• Touch pad, multi-gestos, 2 botões e zona scroll. 
• Fingerprint (Opcional) 

FONTE/ BATERIA 
Fonte de alimentação 65W ou 90W, bivolt automático 100~240VAC (+/-10%), cabo de 2,5m e plug da tomada seguindo a norma NBR 14136;  
Bateria de LI Polimero 3 Celulas (3s1p 4570mAh 53Wh). 

SEGURANÇA2/BIOS 
GERENCIAMENTO 

CHIP TPM: Trusted Platform Module 2.0 para criptografia; AMD Secure iTPM com ARM TrustZone;  
UEFI BIOS Flash Memory, memória não volátil e eletricamente reprogramável, BIOS atualizável diretamente no site, BIOS Daten Copyright; 
Senha de proteção BIOS (Power On, HD e Setup);  
Habilita/desabilita interfaces USB (individualmente), Serial, Slot de Expansão, etc.;  
Nº de série/modelo do equipamento gravada na BIOS em campo não editável, capturável por aplicação de inventário remoto;  
Campo editável para inserção informação em memória não volátil, capturável por aplicação de inventário remoto;  
Rastreamento/Bloqueio de hardware (Computrace Agent);  
Relógio calendário em memória não volátil; 
Gravação de eventos em memória não volátil;  
Suporta atualização remoto (BIOS) via software de gerenciamento; 
Controle de boot em disco rígido, unidade óptica, adaptadores de rede WOL/ PXE e via USB;  
DMI; SMBIOS; PXE; ASF; WOR by PME; WOL; ACPI; WS-MAN. SNMP; SMART; AHCI; Plug and Play; compatível com NIST SP 800-147/ IEC 19678; NIST SP 800 88r1;  
Regulagem automática do cooler da CPU de acordo com a temperatura; 
Suporte à tecnologia “Auto Power-On”; Desligamento de vídeo e HD após tempo determinado pelo usuário, e religamento com acionamento do teclado/mouse. 
Slot para trava padrão Kensington. 
Opcionais: 
Software de diagnóstico no BIOS (CPU, Memória, HD, USB Firmware e Placa Mãe);  

LEDS indicadores 1 LED On/Off; 1 LED Status da Bateria; 1 LED Status Tecla Caps lock; 1 LED Touch pad (on/off). 

GABINETE Gabinete reforçado metálico com estrutura e dobradiças metálicas em alumínio e magnésio. 

DIMENSÃO e PESO L: 320,20mm P: 214,50mm A: 16,80mm (A: 19,70mm incluindo os pés de borracha) / ~1.3Kg +/- 5% (com bateria).  

OPÇÕES DE SOFTWARES3 

• Aplicativos Office (Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync); 
• Software de gerenciamento Daten DT-Manager para gerenciamento do equipamento, redes, etc; 
• Software Daten Tools para atualizações de Drivers e BIOS, ultimas atualizações do Windows, Diagnósticos, etc; 
• Software para implementação dos recursos de segurança do Chip TPM; 
• Software de diagnóstico; 
• Software de higienização de Disco Rígido; 
• Demais softwares disponíveis para downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/;   
• Outros softwares que não estejam incluídas na lista consulte o fabricante. 

OPÇÕES DE PERIFÉRICOS 

Opções de Teclados: Teclado Daten, conector USB, ABNT2; Teclado Daten, resistente a derramamento de líquidos, teclas finas (low profile), conector USB, ABNT2; Teclado Daten com leitor de 
SmartCard, conector USB, ABNT2; Teclado Multimídia Daten, conector USB, ABNT2. Teclado Daten sem fio ABNT2. 
Opções de Mouse: Mouse Daten óptico, 1000dpi ou 1200dpi, conector USB, ambidestro, com 2 botões e 1 scroll; Mouse Daten laser, 1000dpi, conector USB; Mouse Daten óptico com 5 botões, 
1600dpi, USB.  Acompanha mousepad. 
Monitores Daten, de 18,5 a 23,6 polegadas. Opcional: Base com ajuste de altura, inclinação e pivot. 
Caixas de Som Daten, com alimentação via USB;  
Cabos de dados (analógico e digital); Cabo Y; Adaptadores de vídeo;  
Leitor de SmartCard/Cartão de Memória integrado no teclado externo ou via USB; 
DVD-RW externo via USB, dual layer, mecanismo de ejeção de emergência, LED indicativo no frontal, travas na gaveta para uso na posição vertical/horizontal. 

CERTIFICAÇÕES/ 
COMPATIBILIDADE 

Compatível com Linux, Windows 10, versões 64bits;  
Conformidade com a diretiva RoHS e Energy Star; 
PPB, DMI, HCL Windows 10, HCL Linux, Portaria 170 do INMETRO (IEC 60950, IEC 61000, CISPR22, CISPR 24, Eficiência Energética), NBR 10152, Rótulo Ecológico da ABNT (NBR 14.020/ 14.024); 
Fabricante com certificado: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007; 
Fabricante Membro Leadership do consorcio DMTF, JEDEC Standard, Microsoft Gold Partner, UEFI, TCG; 
Fabricante possui programa de engenharia reversa e reciclagem/ descarte seguro dos produtos. 

OUTROS 
Personalização de BIOS/Hardware; Carregamento de imagem, etiquetas, etc.  
Manuais, drivers dos componentes, software de instalação, recuperação do sistema e atualizações de BIOS disponíveis no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/ 

GARANTIA De 12 a 60 meses, de acordo com as condições requisitadas pelo cliente. 

1 – Modelo da Placa gráfica integrada varia de acordo com o processador: Até 2Gb de memória compartilhada com a do sistema, dependendo do tamanho da memória e de outros fatores de configuração; 2 – Alguns recursos 

de segurança podem variar de acordo com o processador; 3 – A disponibilidade dos aplicativos Office varia de acordo com o Pacote Office; 4 – Se faz necessário sistema operacional de 64bits para equipamentos com 4GB ou 

mais de memória RAM. 

 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se ao direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo 

sem prévio aviso. Versão 2020.1 
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Uma Abordagem sobre o SSD Daten 
A série de unidades de estado sólido Daten DS2000 usa os mais recentes 
lançamentos de controladores e componentes NAND, combinado com 
tecnologias de software  inteligentes para fornecer um SSD que atenda 
às  expectativas de desempenho e durabilidade dos sistemas de 
computação corporativa.  
  
As vantagens provêm das tecnologias avançadas do SSD Daten DS2000, 
combinadas com componentes de alta qualidade, sistemas de segurança, 
componentes selecionados, memória NAND 3D, memória DRAM DDR4 
para buffer de dados, além de uma avançada tecnologia embarcada em 
um sofisticado controlador de última geração. Estes componentes 
combinados permitem que a série DS2000 entregue velocidades de 
leitura/ gravação sequenciais e randômicas comparáveis aos melhores 
SSDs do mercado, porém com uma excelente relação custo-benefício.  
 
Com capacidade real (full capacity) e alta velocidade, a série DS2000 é 
produzido no formato NGFF M.2 2280 key M com interface PCIE Gen3 x4. 
É o produto ideal para PC customizado e upgrades, 
 
Isso torna a série DS2000 a escolha mais flexível, com garantia consistente 
dos mais altos padrões de qualidade. As unidades passam por inspeções 
rigorosas com os equipamentos de teste SSD mais avançados do mundo, 
sendo que nenhum erro ou falha é permitido (zero erro). Todas as 
unidades passam também pelo "mecanismo de teste de resistência" para 
simular uma variedade de cenários profissionais de leitura e gravação, 
para garantir a estabilidade e segurança de dados para os usuários. 

 

 

TI Verde 
A Daten é uma empresa consciente da importância e da necessidade 
mundial de preservar o meio ambiente e assume sua responsabilidade 
ambiental. Para isso, atende a todas as normas e certificações necessárias 
para um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, bem 
como o consumidor, refletindo isso no desenvolvimento, fabricação e 
acompanhamento do ciclo de vida de seus produtos. TI Verde ou Green 
IT, ou ainda, Tecnologia da Informação Verde é uma tendência mundial 
voltada para o impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente.  

 

PPB 
Com planta fabril localizada no Polo Tecnológico de Ilhéus, a Daten 
participa do Processo Produtivo Básico (PPB), baseado na Lei de 
Informática (Leis 8.248, 10.176 e 11.077), que apoia empresas produtoras 
de equipamentos de informática e que tenham por prática investir em 
pesquisa e desenvolvimento (P&D).  
 
 
 

 

 

 

 

SSD DS2000 (M.2 PCIE GEN3 x4) 
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ESPECIFICAÇÃO  

Opções do Sistema Operacional 

Windows 10 Pro 64 bit; 
Windows 10 Pro 32 bit. 
Windows 10 Home 

Linux, Mac 

Capacidade 120 a 2048GB 

Controlador Phison PS5013- E13T  

NAND Flash Até 4 BGA132Ball, 3D, Taxa de transferência até 800MT/s  

PERFORMANCE CrystalDiskMark (MB/s) Varia de acordo a Nand utilizada IOMeter (IOPS) Varia de acordo a Nand utilizada 

Capacidade Leitura sequencial Escrita sequencial Leitura sequencial Escrita sequencial 

240/ 256GB  
480/ 512GB  
960/ 1024GB  
1920/ 2048GB 

1.700 a 2.300  
1.700 a 2.500 
2.500 
2.500 

1.000 a 1.200 
1.000 a 2.100 
2.100 
2.100 

130.000 a 150.000 
200.000 a 210.000 
215.000 
230.000 

190.000 a 240.000 
260.000 a 380.000 
390.000 
390.000 

AMBIENTE  

Alimentação DC 3,3V 1A 

Temperatura de Operação 0ºC a 70ºC 

Resistente a shock mecânico 1500G 

MTBF 2.000.000 horas   

FORM FACTOR e CONECTORES  

Form Factor NGFF M.2 2280 Key M  

Conector Alimentação e dados M.2 

Interface PCIE GEN3 x4, NVMe 1.3, PCI Express 3.1 

DIMENSÃO e PESO  

Dimensão 80mm (c) x 22mm (l) x 2,3mm (a) 

Peso 10g 

TECNOLOGIA  

TRIM 
Aumenta a vida útil e desempenho do SSD, permite que o sistema operacional informe ao SSD que blocos de dados 
não são mais utilizados e podem ser apagados   

SMART Monitora, detecta e reporta possíveis falhas antecipadamente. 

SECURE ERASE Formatação segura, sem a possibilidade de recuperação dos dados. 

OVER PROVISION 
Reserva espaço extra que é utilizado para melhorar o desempenho e a confiabilidade nos ciclos de gravação da 
memória Flash. 

Error Correction Code (ECC)   
LDPC (Low Density Parity Check) do algoritmo ECC, detecta e corrige erros que podem ocorrer durante o processo 
de leitura, garantindo que os dados foram lidos corretamente. 

WRITE PROTECT  
É um mecanismo que evita que os dados sejam escritos em um bloco ruim, protegendo com precisão os dados que 
já estão armazenados no SSD. 

WEAR LEVELING Prolonga a vida útil da flash NAND distribuindo os ciclos de gravação e exclusão de maneira uniforme. 

FIRMWARE UPGRADE Permite atualização do firmware. 

SSD DS2000 (M.2 PCIE GEN3 x4) 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio 

aviso. Versão 2020.1 
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Ficou com dúvidas?

Tels.: (21) 3974-2300  |  (11) 3017-3600

sustentabilidade@abnt.org.br

www.abntonline.com.br/sustentabilidade

PE-351
RÓTULO ECOLÓGICO PARA 
BENS DE INFORMÁTICA

coNTEXTo dE dEsENvoLvimENTo 

do PRoGRama
Devido as exigências do mercado interno, espe-

cialmente nas Licitações Públicas, para aquisição 

de computadores e notebooks que impactem 

menos ao meio ambiente e a saúde das pesso-

as, a ABNT vem se esforçando para desenvolver 

programas de certificação de forma a orientar o 

mercado para aquisição de produtos sustentáveis.

Algumas das exigências impostas em licitações 

públicas são:

• CertificaçãoEPEAT–Certificação norte ame-

ricana baseada na norma de IEEE 1680.1 que 

avalia o desempenho ambiental de produtos.

• DiretivaROHS-Diretiva europeia que impõe li-

mites a utilização de substâncias perigosas como 

mercúrio(Hg), chumbo(Pb), cromo Hexavalente 

(Cr(VI)), cádimo (Cd), Bifenil-polibromados(PBB’s) 

e éteres difenil-polibromados (PBDE’s).

A ABNT reconhece os valores de tais exigências nos 

editais de licitações públicas, mas, por serem padrões 

internacionais, podem não estar de acordo com a re-

alidade brasileira. Desta forma, a ABNT desenvolveu 

o procedimento de certificação voltado para o mer-

cado brasileiro, trazendo os critérios mencionados 

acima e complementando-os com uma visão dos 

impactos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

PRoduTos mENos aGREssivos ao 

mEio amBiENTE E a saúdE das PEssoas
O Rótulo Ecológico da ABNT estabelece requi-

sitos aos produtos para que impactem menos a 

saúde e ao meio ambiente. Dentre os critérios, 

citam-se:

• RestriçãodeSubstânciasQuímicas (cancerí-
genas, mutagênicas, tóxicas...); 

• EficiênciaEnergéticadoprodutoedoproces-

so produtivo;

• Nívelde ruídomenorquandocomparado
a produtos que seguem a legislação na-

cional;

• Otimizaçãodosinsumosdoprocesso;
• Destinaçãocorretaoureciclagemderesíduos

de pré e pós-consumo;

• Entreoutros.

GEsTÃo E coNFoRmidadE LEGaL 
O Rótulo Ecológico da ABNT estabelece requisitos 

visando a otimizar o sistema de gestão de energia, 

águaeresíduos.Alémdisso,aempresaauditada
tem que apresentar a conformidade legal com a 

legislação local. 

asPEcTos TRaBaLHisTas
O Rótulo Ecológico possui também preocupação 

com alguns aspectos trabalhistas a fim de garantir: 

• Isençãodetrabalhoescravo;
• Os funcionários estejam cobertos por uma

situação trabalhista em conformidade com a 

legislação brasileira; 

• Osfuncionáriossejamtreinadosafimdeque
hajaprevençãodeacidentes.

Preenchimento do 

QAP

Análise Técnica

Proposta 

Comercial

Assinatura da 

Proposta

Visita Técnica

Auditoria de 

Certificação

Análise  

ABNT/CTC-20

Emissão do 

Certificado

Certificação
Processo de
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24/03/2020 Relatório de certificação de hardware - 1152921505689508355

file:///C:/Users/fkfmo/Downloads/HWCertReport_1152921505689508355.html 1/1

Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID do produto privado:  13604918277213602
ID do produto
compartilhado:  400011150
ID da submissão:  1152921505689508355
Data de submissão:  23/3/2020
Data de conclusão:  23/3/2020
Companhia:  Daten Tecnologia LTDA
Nome do produto:  DCM3A-4
Categoria:  Sistema
Tipo de produto:  Laptop
Nível de qualificação:  certificado para a família de clientes Microsoft Windows 10 versão
1903, x64
Nome de marketing:  N / A
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   Nº 38.006/08 
 

 

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão Ambiental à 
empresa: 
ABNT grants the Conformity Certificate of the Environmental Management System to the company: 
 

Daten Tecnologia Ltda 
(Daten) 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

 
Implementado para a(s) atividade(s) de: 
Implemented for the following activity(ies): 

 
Fabricação, comercialização, locação e assistência 
técnica de microcomputadores (estação, servidores 
e notebooks) e equipamentos de informática 
 

Exercida(s) na unidade localizada em: 
Exerted in the unit located in: 

 

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito 
Industrial Iguape 
45658-335 - Ilhéus - BA 

 
Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard: 
 

ABNT NBR ISO 14001:2015 
 
Primeira concessão: 12/09/2008 
First concession: 

 
Período de validade: 
Validity period: 

 
16/02/2018 a 16/02/2021 

 
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018 

 
 

 
 

 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager 

 
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original 
e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser 
confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the 
ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address: 
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 

Rev. 05
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AMD Ryzen 3 PRO 4450U
Price and performance details for the AMD Ryzen 3 PRO 4450U can be found below. This
is made using thousands of  benchmark results and is updated daily.

The first graph shows the relative performance of the CPU compared to the 10 other
common (single) CPUs in terms of PassMark CPU Mark.
The 2nd graph shows the value for money, in terms of the CPUMark per dollar.
The pricing history data shows the price for a single Processor. For multiple Processors,
multiply the price shown by the number of CPUs.

AMD Ryzen 3 PRO 4450U

Description:
with Radeon Graphics

Class:
Laptop

Socket:
FP6

Clockspeed:
2.5 GHz

Turbo Speed:
3.7 GHz

Cores:
4
Threads
: 8

Typical TDP:
15 W

 

Other names: AMD Ryzen 3 PRO 4450U with Radeon Graphics

CPU First Seen on Charts:  Q2 2020

CPUmark/$Price:  NA     

Overall Rank:  389

Last Price Change:  NA

Average CPU Mark

10078 

 

Single Thread Rating: 2393 

Cross-Platform Rating: 14,218 

Samples: 21* 

* : Low 

 

+ COMPARE

Search for AMD Ryzen 3 PRO 4450U 

from the Featured Merchants below:

CPU Benchmarks
Over 1,000,000 CPUs Benchmarked

PerformanceTest

CPUS

High End

High Mid Range

Low Mid Range

Low End

Best Value 
(On Market)

Best Value XY 
Scatter

Best Value 
(All time)

New Desktop

New Laptop

Single Thread

Systems with 
Multiple CPUs

Overclocked

Power
Performance

CPU Mark by Socket
Type

Cross-Platform CPU
Performance

CPU Mega List

Search Model

Compare
0

Margin for error

CPU Benchmarks
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https://www.passmark.com/products/pt.htm
https://www.cpubenchmark.net/
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/midlow_range_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/low_end_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/cpu_value_available.html
https://www.cpubenchmark.net/cpu_value_available.html#xy_scatter_graph
https://www.cpubenchmark.net/cpu_value_alltime.html
https://www.cpubenchmark.net/desktop.html
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
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https://www.cpubenchmark.net/overclocked_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/power_performance.html
https://www.cpubenchmark.net/socketType.html
https://www.cpubenchmark.net/cross-platform.html
https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.cpubenchmark.net/singleCompare.php
https://www.cpubenchmark.net/graph_notes.html#samples
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&keywords=AMD+Ryzen+3+PRO+4450U&tag=cpubenchmark-20&index=aps
http://www.anrdoezrs.net/click-3962334-10439986-1415138759000?sid=1
https://www.cpubenchmark.net/
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Note: PassMark Software may earn compensation for sales from links on this site through affiliate programs.

CPU Mark Relative to Top 10 Common Laptop CPUs 

As of 27th of October 2020 - Higher results represent better performance 

Processor Average CPU Mark

AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10,078

CPU Value (CPU Mark / $Price ) 

As of 27th of October 2020 - Higher results represent better value 

Processor CPU Mark / $Price

Common

Most 
Benchmarked

AMD vs Intel
Market Share

Year on Year
Performance

AMD Ryzen 7 4800H 19,281

AMD Ryzen 7 4700U 13,809

Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12,690

Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11,375

AMD Ryzen 5 4500U 11,281

Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10,200

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,595

AMD Ryzen 5 3550H 8,149

AMD Ryzen 5 3500U 7,154

Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6,978

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 67.16

CPU Benchmarks
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https://www.cpubenchmark.net/year-on-year.html
http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/relevantads.html
http://www.anrdoezrs.net/click-3962334-10439986-1415138759000?sid=1
http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5575005161&toolid=10001&campid=5337052761&customid=&icep_uq=AMD+Ryzen+3+PRO+4450U&icep_sortBy=12&ipn=psmain&icep_vectorid=229466&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
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https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-10750H+%40+2.60GHz&id=3657
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-9750H+%40+2.60GHz&id=3425
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https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-9750H+%40+2.60GHz&id=3425
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+4500U&id=3702
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+4500U&id=3702
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+4500U&id=3702
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8750H+%40+2.20GHz&id=3237
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8750H+%40+2.20GHz&id=3237
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8750H+%40+2.20GHz&id=3237
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https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-9400F+%40+2.90GHz&id=3397
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-9400F+%40+2.90GHz&id=3397
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+3550H&id=3403
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+3550H&id=3403
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+3550H&id=3403
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AMD Ryzen 3 PRO 4450U 0.00

Last 5 Baselines for AMD Ryzen 3 PRO 4450U 

Most recent listed first 

Baseline CPU Mark

Popular comparisons for AMD Ryzen 3 PRO 4450U 

As of 27th of October 2020 - Higher results represent better performance 

Processor Average CPU Mark

AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10,078

Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 28.80

Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 25.82

Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 18.46

AMD Ryzen 5 3500U 0.00

AMD Ryzen 7 4800H 0.00

AMD Ryzen 5 4500U 0.00

AMD Ryzen 7 4700U 0.00

AMD Ryzen 5 3550H 0.00

Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 0.00

BL1295069 - Sep 14 2020 10425

BL1287077 - Aug 27 2020 10183

BL1287060 - Aug 27 2020 10191

BL1287050 - Aug 27 2020 10196

BL1286595 - Aug 26 2020 10173

Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 11,918

Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7,589

AMD Ryzen 5 4500U 11,281

Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7,799

CPU Benchmarks
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Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 8,001

Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7,589

Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 11,918

Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7,630

Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 11,284

Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 8,013

Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8,230

Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10,689

Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 8,936

Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9,907

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,595

Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9,251
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1 Introdução  
 
O programa de Rotulagem Ambiental da ABNT foi desenvolvido para apoiar um esforço contínuo a fim de 
melhorar e/ou manter a qualidade ambiental através da redução do consumo de energia e de materiais, 
bem como da minimização dos impactos de poluição gerados pela produção, distribuição, utilização e 
disposição de produtos e serviços. 
 
Este documento foi preparado com base em uma visão geral sobre a avaliação do ciclo de vida do produto 
e em informações de especificações para produtos similares de outros programas de rotulagem ambiental 
desenvolvidos por outros membros do Global Ecolabelling Network (GEN). 
 
 
2 Objetivo  
 
Este Procedimento estabelece os requisitos para que computadores utilizados em ambientes corporativos 
e de uso pessoal, disponíveis no mercado brasileiro, devem atender para obter a licença para uso da 
Marca ABNT de Qualidade Ambiental (Rótulo Ecológico ABNT). 
 
 
3 Referências normativas 
 
Os documentos relacionados a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem 
requisitos válidos para este procedimento. Para referencias datadas, aplicam-se somente as edições 
citadas. Para referencias não datadas aplicam-se as edições mais recentes do referido documento 
(incluindo emendas). 
 
ABNT NBR ISO 14001 - Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso. 

ABNT NBR ISO 14020 - Rótulos e declarações ambientais - Princípios gerais. 

ABNT NBR ISO 14024 - Rótulos e declarações ambientais - Rotulagem ambiental do tipo I - 
Princípios e procedimentos. 

ABNT NBR ISO 14040 - Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e estrutura. 

ABNT NBR 10004 - Resíduos Sólidos - Classificação 

Korea Ecolabel EL144 - Personal Computers 

Eco Mark 119 - Personal Computers 

IEEE Std 1680™- 2006 - IEEE Standard for Environmental Assessment of Personal Computer 
Products, Including Laptop Personal Computers, Desktop Personal 
Computers, and Personal Computer Monitors. 

ISO 7779 - Acoustics – Measurement of airborne noise emitted by information 
technology and telecommunications equipment 

ABNT NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico  

Directive  2006/66/EC - Batteries, accumulators and waste batteries and accumulators 

Portaria n°170 INMETRO - Requisitos de avaliação da conformidade para bens de informática 

ABNT NBR 13230 - Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identificação e 
simbologia 

PG-11 - Procedimento Geral da Marca ABNT - Qualidade Ambiental. 

PG-12 - Diretrizes para Elaboração dos Critérios da Marca ABNT- Qualidade Ambiental. 

PG-15 - Manual de Instruções do uso da Marca ABNT 
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OBS.: Os documentos PG-11, PG-12 e PG-15 podem ser encontrados nas suas versões mais atualizadas 
no link: http://www.abntonline.com.br/rotulo/  
 
 
4 Definições  
 
4.1 Programa de rotulagem ambiental do tipo I 
 
Programa de terceira parte voluntário, baseado em critérios múltiplos, que outorga uma licença que autoriza o 
uso de rótulos ambientais em produtos, indicando a preferência ambiental de um produto dentro de uma 
categoria de produto específica com base em considerações do ciclo de vida (ABNT NBR ISO 14024). 
 
4.2 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 
 
ACV considera os impactos ambientais ao longo da vida do produto (do berço ao túmulo) desde a extração de 
matérias-primas até a produção, distribuição, uso e disposição final. As categorias gerais de impactos 
ambientais a considerar incluem o esgotamento de recursos, a saúde humana e as consequências ecológicas. 
 
4.3 Computador de mesa (Desktop) 
 
Um computador cuja principal unidade é projetada para ser localizada em um local permanente, muitas vezes 
em uma mesa ou no chão. Computadores de mesa não são projetados para portabilidade e são projetados 
para uso com um monitor externo, teclado e mouse. São destinados a uma ampla gama de aplicações 
domésticas e de escritório (Portaria n° 170 Inmetro). 
 

4.4 Computador de mesa Integrado (All-in-one) 
 
Um computador de mesa em que o hardware de computação e visualização são integrados em um único 
gabinete, ligado à corrente elétrica (corrente alternada) através de um único cabo (Portaria n° 170 Inmetro). 
 
4.5 Modo de espera (Modo Sleep) 
 
Refere-se ao modo em que o computador não realiza a função e está à espera de iniciar o funcionamento pela 
entrada do usuário, tais como entrada de teclado. 
 
O modo de espera é um estado de baixa energia que o computador é capaz de iniciar automaticamente após 
um determinado período de inatividade ou por seleção manual. Um computador com capacidade de latência 
pode rapidamente "acordar" em resposta a conexões de rede ou dispositivos de interface do usuário com uma 
latência de ≤ 5 segundos, desde o inicio do evento de ativação para o sistema tornar-se plenamente utilizável 
(Portaria n° 170 Inmetro). 
 
4.6 Modo Inativo 
 
Modo em que o PC está ligado até que ele entra no modo de espera. Neste modo, apenas os aplicativos 
configurado para operar por seu sistema operacional e os estabelecidos pelo fabricante no momento da sua 
transferência normalmente operam. 
 
4.7 Modo de Operação 

 
Refere-se ao modo em que o computador está sendo executado pelo usuário para uma determinada tarefa 
utilizando teclado, mouse ou rede. 
 
4.8 Despertar pela Rede (Wake-on-LAN (WOL)) 
 
Funcionalidade que permite ativar o computador remotamente pela rede ethernet. 
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4.9 Plástico de origem renovável 
 
São plásticos cuja resina advém de matérias-primas de origem renovável. 
 
 
5 Siglas  
 
As siglas empregadas no texto deste procedimento são: 
 

ABNT  - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACV  - Avaliação do ciclo de vida 

CT - Coordenação Técnica 

GSI - Gerência de Certificação de Sistemas 

ISO - International Organization for Standardization 

GEN - Global Ecolabelling Network 

FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ABNT/CTC - Comitê Técnico de Certificação 

PDO - Potencial de Destruição da Camada de Ozônio 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho 

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres 

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito 

IARC - International Agency for Research on Cancer 

CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory 
 
 
6 Escopo de produtos 
 
Este procedimento, incluído na categoria de produtos eletrônicos, abrange os computadores de uso 
pessoal e corporativos, como: 
 
a) Computadores de Mesa (Desktop) 

b) Computadores de Mesa Integrado (All-in-one) 
 
 
7 Critérios técnicos 
 
7.1 Adequação ao uso 
 
O produto deve ser adequado a sua aplicação pretendida e a adequação ao uso do produto deve ser 
comprovada pela organização. Esta comprovação pode ser realizada por meio da apresentação de ensaios 
realizados nos produtos, conforme especificado nas normas técnicas brasileiras. Para empresas situadas em 
outros países, a forma de comprovação da adequação ao uso deve ser acordada com a ABNT. 
 
Para atendimento a este requisito, a organização deve estar em conformidade com a Portaria no 170 do Inmetro. 
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7.2 Autocontrole 

 
Durante as auditorias, a organização deve demonstrar para a ABNT como controla seu processo produtivo 
de forma a manter o produto atendendo aos critérios estabelecidos neste procedimento. Esta sistemática 
ficará sujeita à aprovação da ABNT e poderá ser considerada como um item não-conforme, caso não seja 
aprovada. 
 
7.3 Critério para Matéria Prima 
 
7.3.1 Documentação 
 
a) A organização deve qualificar seus principais fornecedores de matérias-primas e insumos, 

considerando, no mínimo, o cumprimento da legislação ambiental aplicável. Para comprovar o 
atendimento a esse requisito, a organização deverá solicitar aos seus fornecedores o envio da 
documentação comprobatória descrita abaixo: 

 
I. Licença de Operação 

II. Cadastro Técnico Federal do IBAMA, se aplicável 
 
b) Em caso de utilização de produtos químicos, esses devem vir acompanhadas de: 
 
III. Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ),  

IV. Número de registro CAS  

V. Informações sobre a concentração de cada componente. 

VI. Documentação que comprove a origem legal das matérias-primas. 
 

7.4 Critérios para o processo produtivo 
 

7.4.1 Substâncias proibidas 
 

a) Está proibida a utilização de quaisquer produtos químicos que estão incluídos na Agência Internacional 
para a Pesquisa sobre o Câncer (IARC), Grupo 1 (comprovada) ou Grupo 2A (provável) agentes 
cancerígenos(http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php).  

b) O processo produtivo não deve conter produtos químicos classificados como altamente tóxicos, tóxicos, 
perigosos para o ambiente, cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução, que sejam 
identificados pelas frases: 

 
 R23: Tóxico por inalação 

 R24: Tóxico em contato com a pele 

 R26: Muito tóxico por inalação 

 R27: Muito tóxico em contato com a pele 

 R28: Muito tóxico por ingestão 

 R29: Em contato com a água libera gases tóxicos 

 R39: Perigo de efeitos graves irreversíveis 

 R45: Pode causar câncer 

 R46: Pode causar alterações genéticas hereditárias 

 R47: Pode causar defeitos ao feto 

 R48: Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada 

 R49: Pode causar câncer por inalação 

 R53: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático 
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 R54: Tóxico para a flora 

 R55: Tóxico para a fauna 

 R59: Perigoso para camada de ozônio 

 R60: Pode comprometer a fertilidade 

 R61: Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência 

 R62: Possíveis riscos de comprometer a fertilidade 

 
7.5 Critérios para o produto 
 
7.5.1 Substâncias Restritas 
 
A concentração das seguintes substâncias não deve ultrapassar o limite apresentado na tabela abaixo. 
 
 

Substância Sigla Concentração Máxima (ppm) 

Cádmio Cd < 50 

Mercúrio Hg < 1000 

Chumbo Pb < 50 

Cromo Hexavalente Cr+6 < 500 

Bifenil polibrominado PBB < 1000 

Éter de difenila polibrominado PBDE < 1000 

 
Caso os componentes sejam oriundos do processo de reciclagem, eles devem estar de acordo com a 
diretiva 2002/95/EEC (ROHS) conforme a tabela abaixo: 
 
 

Substância Sigla Concentração Máxima (ppm) 

Cádmio Cd < 100 

Mercúrio Hg < 1000 

Chumbo Pb < 1000 

Cromo Hexavalente Cr+6 < 1000 

Bifenil polibrominado PBB < 1000 

Éter de difenila polibrominado PBDE < 1000 

 
Este critério não é aplicável para baterias e lâmpadas. 
 
7.5.2 Baterias 
 
A concentração das seguintes substâncias não deve ultrapassar o limite apresentado na tabela abaixo. 
 

Substância Concentração Máxima (ppm) 

Mercúrio 1 

Cádmio 10 

Chumbo 100 
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7.5.3 Lâmpadas 
 
a) As lâmpadas não devem conter concentração de mercúrio (Hg) acima de 3,0mg. 

b) A organização deve indicar a quantidade de lâmpadas e as respectivas concentrações. 
 
7.5.4 Nível de Ruído 
 
a) O nível de ruído deve estar em conformidade com a norma de conforto acústico ABNT NBR 10152 para 

o ambiente de uso do computador de acordo com o anexo I. 

b) Os ensaios devem ser realizados em conformidade a norma ISO 7779 ou normas equivalentes, as 
quais devem ser informadas previamente à ABNT, para aprovação. 

 
7.5.5 Energia 
 
Os produtos devem estar em conformidade com o programa Energy Star ou estar em conformidade com 
os critérios de gestão de energia abaixo: 
 
7.5.5.1 Sistema em Modo de Espera 
 
a) O sistema de modo de espera deve ser ativado em, no máximo, 30 minutos de inatividade do usuário. 

b) A velocidade de qualquer link de internet de 1 Gb/s ativo deve ser reduzido quando em transição do 
modo de espera e o modo desligado. 

 
7.5.5.2 Monitor em Modo de Espera 
 
O monitor deve ser configurado para ativar o modo de espera em, no máximo, 15 minutos de inatividade 
do usuário. 
 
7.5.5.3 Wake on LAN (WOL) 
 
a) Computadores com entrada para cabo de rede devem ter a capacidade de ativar e desativar a WOL 

para o modo de espera; 

b) Os computadores com entrada de rede que são despachados através de cadeias empresariais devem: 
 

I. Ser enviado com WOL ativada por padrão para o modo de suspensão, quando o computador estiver 
funcionando com energia da rede; 

II. Fornecer aos usuários a capacidade de habilitar WOL que seja acessível a partir da interface do 
usuário do sistema operacional do cliente e através da rede. 

 
7.5.5.4 Gestão Wake 

 

a) Os computadores com entrada de rede que são despachados através de cadeias empresariais devem: 
 

I. Ser capaz de despertar pela rede tanto por via remota (internet) e programada (via relógio); 

II. A organização deve garantir ter o controle (isto é, configurado por meio das configurações de 
hardware, em vez de configurações de software). Essas configurações devem ser geridas 
centralmente, como o cliente deseja, por ferramentas fornecidas pelo fabricante. 
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7.6 Plásticos 
 
7.6.1 Identificação das Resinas 
 
De modo a facilitar o processo de reciclagem, os plásticos que possuem mais que 25g devem ser identificados  
conforme a norma ABNT NBR 13230, de acordo com o anexo II. 
 
7.6.2 Restrições de Resinas 
 
a) Plásticos halogenados (ex: PVC) com mais de 25 g não devem ser incorporados ao produto final; 

b) Apenas um tipo de resina (homopolímeros) deve ser utilizado em partes plásticas com massa superior 
a 100g. 

 
7.6.3 Conteúdo de plástico reciclado 
 
A organização deve declarar se o produto final contém uma concentração mínima de 5%(p/p) de plástico 
reciclado no produto final. 
 
7.6.4 Plástico de origem renovável 
 
A organização deve declarar se o produto final contém uma concentração mínima de 5%(p/p) de plástico 
de origem renovável no produto final. 
 
7.7 Reciclabilidade 
 
7.7.1 Separabilidade 
 
Os componentes utilizados no produto final devem ser facilmente separáveis. A organização deve 
demonstrar a versatilidade da separação durante as auditorias. 
 
7.8 Critérios para Embalagem 
 
a) O produto deve ser acondicionado em embalagens recicláveis;  

b) A organização deve evidenciar a não utilização de embalagens plásticas que possuam halogenados 
em sua composição;  

c) Os materiais de absorção de choque feitos de celulose ou papel devem conter, pelo menos, 65% de 
material reciclado; 

d) Os materiais de absorção de choque feitos de plástico devem conter, pelo menos, 50% em peso de 
plástico reciclável; 

e) Não devem possuir substânciasque possuem potencial de degradação da camada de ozônio igual ou 
acima de 1,0; 

 
7.9 Informações para o consumidor 
 

As seguintes informações deverão ser enviadas com o produto: 
 
a) A organização deve fornecer informações de reutilização e locais para a destinação final do produto; 

b) Informações de gerenciamento de energia, incluindo o consumo mínimo e máximo de energia da 
unidade de controle em funcionamento: modo espera, modo suspensão e modo desligado. 
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7.10 Critérios ambientais aplicáveis ao processo de fabricação 
 
7.10.1 Gestão de Energia 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Otimização e acompanhamento do consumo de 

energia com metas de redução; 

b) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados; 

 
7.10.2 Gestão de Água 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Otimização e acompanhamento do consumo de água 

com metas de redução; 

b) O Programa deve considerar a reutilização da água utilizada nos procedimentos de limpeza e sanitização 
de máquinas, equipamentos, tubulações de transferência e mangueiras, entre outros, quando aplicável; 

c) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados. 

 
7.10.3 Gestão de Resíduos 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Gestão de resíduos que considere a não geração, 

redução, o reuso ou reciclagem, assegurando a sua minimização e a destinação adequada dos 
resíduos gerados, inclusive os recicláveis; 

b) Todos os resíduos devem ser classificados de acordo com a norma ABNT NBR 10004; 

c) Caso o processo tenha subprodutos perigosos como um dos seus resultados, estes devem ser 
segregados e devem ser tomadas medidas adequadas para a sua reciclagem/reutilização (quando 
aplicável) ou eliminação; 

d) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados; 

 
Disposição transitória: Após 12 meses a contar da aprovação deste procedimento o programa de 
gerenciamento de resíduos deverá abranger a logística reversa dos materiais de embalagem gerados no 
processo, quando aplicável. 
 
7.11 Logística Reversa 
 
A organização fabricante deve oferecer uma estrutura (sistemática), para recebimento dos computadores 
ou qualquer componente proveniente do produto final após sua utilização, para posterior destinação final 
ambientalmente adequada, seguindo a legislação ambiental aplicável e vigente. 
 
A organização deve possuir registros da quantidade de computadores recebida e destinada a empresas 
devidamente licenciadas. No caso da organização atribuir a uma empresa a retomada e a reciclagem dos 
resíduos de produtos, a empresa deve enviar as informações relevantes e consideradas como equivalente 
à ABNT. Material coletado sob este regime não deve ser descartado em aterros ou incinerado. 
 
Disposição transitória: Será aceito um manual descrevendo a destinação final, ambientalmente correta 
do produto, durante o período de 18 meses após a aprovação deste procedimento. Após este período, 
será aceita apenas a evidência da implantação total da sistemática de logística reversa ou das fases em 
andamento e já realizadas com cronograma de previsão de término. 
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7.12 Prolongamento da vida útil do produto 
 
7.12.1 Garantia 
 
A organização deve oferecer uma garantia comercial sobre a qualidade do produto. O período da garantia 
deve ser de, no mínimo, um ano. A garantia é válida a partir da data de entrega ao consumidor. 
 
7.12.2 Design 
 
O produto deve ter uma estrutura modular para que a maioria dos componentes possa ser substituída. Uma 
pessoa qualificada, sozinha, tem de ser capaz de mudar módulos sem a necessidade de quaisquer ferramentas 
especiais. 
 
7.12.3 Atualização do sistema operacional 
 
O produto deve ser atualizável a partir de ferramentas comuns como pen drives, CD-ROM ou outros. 
 
7.12.4 Disponibilidade de substituição de peças 
 
A organização deve assegurar a disponibilidade de peças compatíveis para reposição, por um período de 
até 5 anos após o fim da produção. 
 
 
8 Atendimento a requisitos legais 
 
8.1 Atendimento à legislação ambiental  
 
A organização deve cumprir (ou exceder) a legislação e regulamentos ambientais aplicáveis, em nível 
federal, estadual e municipal, considerando inclusive, mas não se limitando a, aspectos relacionados as 
emissões, efluentes e resíduos. Sempre que uma organização for de uma jurisdição no exterior, os 
regulamentos ambientais daquela jurisdição se aplicam. 
 
8.2 Atendimento a regulamentos trabalhistas, anti-discriminatórios e de segurança 
 
A organização deve demonstrar que todos os empregados estão cobertos por uma situação trabalhista 
em conformidade com a legislação brasileira, seja pela CLT ou algum outro tipo de contrato de trabalho 
aceito legalmente. Deve ser demonstrada a conformidade geral aos termos da legislação federal, estadual 
ou municipal relativa à Segurança e Saúde Ocupacional do trabalhador. Sempre que uma organização for 
de uma jurisdição no exterior, os regulamentos de não discriminação, segurança e saúde ocupacional e 
legislação trabalhista daquela jurisdição se aplicam; 
 
A critério da ABNT, o atendimento a este requisito pode ser evidenciado com uma declaração assinada 
pelo Executivo Sênior da Empresa. 
 
 
9 Modificações nos critérios  
 
Se depois de concedida a Marca de Conformidade ABNT, ou durante o processo de concessão, ocorrerem 
mudanças nos critérios estabelecidos para a certificação do produto, a ABNT deverá conceder um prazo 
que permita aos fabricantes certificados a adequação dos produtos aos requisitos modificados.  
 

_______________ 
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Anexo I: Tabela de Níveis de Ruído para Conforto Acústico – ABNT NBR 10152 

 

Locais dB (A) NC 

Hospitais               

Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centros cirúrgicos 35 - 45 30 - 40 

             Laboratórios, Áreas para uso do público 40 - 50 35 - 45 

             Serviços 45 - 55 40 -50 

                      

Escolas                     

Bibliotecas, Salas de Música, Salas de desenho 35 - 45 30 - 40 

Salas de aula, Laboratórios 40 - 50 35 - 45 

Circulação 45 - 55 40 -50 

              

  Hotéis             

Apartamentos 35 - 45 30 - 40 

Restaurantes, Sala de Estar 40 - 50 35 - 45 

Portaria, Recepção, Circulação 45 - 55 40 - 50 

              

  Residências           

Dormitórios 35 - 45 30 - 40 

Salas de Estar 40 - 50 35 - 45 

  

  Auditórios           

Salas de concertos, Teatros 30 - 40 25 - 30 

Salas de conferências, Cinemas, Salas de uso múltiplo 35 - 45 30 - 35 

                

Restaurantes           40 - 50 35 - 45 

              

  Escritórios           

Salas de reunião 30 - 40 25 - 35 

Salas de gerência, salas de projetos e administração 35 - 45 30 -40 

Salas de computadores  45 - 65 40 - 60 

Salas de mecanografia 50 - 60 45 - 55 

                

Igrejas e Templos (Cultos mediativos)       40 - 50 35 -  45 

              

  Locais para esporte           

Pavilhões fechados para espetáculos e atividade esportiva 45 - 60 40 - 55 
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Anexo II: Tabela de Identificação e Simbologia de Resinas – ABNT NBR 13230 
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Data de Emissão / Date of issue 07 de Outubro de 2019 / October 07, 2019 

Página / Page 1/6 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 6 
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Organismo de Certificação / 

 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 10.0  

Fornecedor / Supplier 
(1112218)   

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Rod Ilheus Urucuca km 3,5 s/n galpão 
Distrito Industrial de Ilhéus, 45658-335, Brasil  
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

  

Produto Certificado / Certified Product MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL / NOTEBOOK 

  
Família de Produto / Product’s Family N/A 

  
Modelo - Tipo / Model - Type DT02-MY, DCMYX-Z 

ONDE “X” PODE VARIAR DE A À G, “Y” PODE VARIAR DE 1 A 9 E “Z” 
PODE VARIAR DE 1 A 9, CONFORME CONFIGURAÇÃO DATEN. 

  
Marca Comercial / Trademark DATEN TECNOLOGIA 

  
Lote ou No. de Série / Lot or Serial Number N/A 

  
Normas Aplicáveis / Applicable standards IEC 60950-1: 2005 + A1:2009, CISPR 22: 2008 (modified),  

CISPR 24: 2010, IEC 61000-3-2: 2005+A1:2008 +A2:2009, IEC 61000-3-
3: 2008, IEC 61000-4-2: 2008, IEC 61000-4-3:2006+A1: 2007+A2: 2010, 
IEC 61000-4-4: 2004 +A1:2010, IEC 61000-4-5: 2005, IEC 61000-4-6: 
2008, IEC 61000-4-8: 2009, IEC 61000-4-11: 2004 e Anexo E da 
Portaria no. 170/2012 

  
Programa de Certificação ou Portaria / 

Certification Program or Decree 
PORTARIA NO. 170/2012 / DECREE NO. 170/2012 

  
Relatório de Avaliação e Ensaios /  

Assessment and Test Report #  
BR3590, Volume 3, Sec. 3 

Concessão Para /Consession for 

Ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro 
de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) 
relacionado(s) neste certificado.  
Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of 
Evaluation of Conformity (SBAC) on the product covered by this 
certificate. 

  
Revisão / Revision date 24 de julho de 2020 / July 24, 2020 

Validade / Expire date 06 de Outubro de 2022 / October 06, 2022 
 

 

 

 

Delzuite M. Ferreira Jr. 
Gerente de Operações /  

                                                                   Operations Manager 

 

UL do Brasil Certificações , organismo acreditado pela 
Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, 
segundo o registro Nº OCP-0029 confirma que o produto está em 
conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima 
descritas. 
UL do Brasil Certificações , Certification Body accredited by 
Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to 
the register Nr OCP-0029 confirms that the product is in compliance with 
the standards and certification Programs or Decrees above mentioned. 
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Organismo de Certificação / 

 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 
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Solicitante / Applicant 
(1112218)   

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Rod Ilheus Urucuca km 3,5 s/n galpão 
Distrito Industrial de Ilhéus, 45658-335, Brasil 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 
 

Fabricante / Manufacture 
               (1112218)   

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Rod Ilheus Urucuca km 3,5 s/n galpão 
Distrito Industrial de Ilhéus, 45658-335, Brasil 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

  
MARCAÇÃO / MARKING: Marca do fabricante, modelo e características elétricas 
 
CARACTERÍSTICAS NOMINAIS / RATINGS: 
Potência total: 65W até 120W 
Tensão de entrada: 100-240V  
Frequência: 50-60Hz  
Tensão de saída: 19V  
Corrente: 3,42A até 6,32A 
 
LISTA DE ACESSÓRIOS / LIST OF ACCESSORIES: N/A 
 
MODELO DE CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION MODEL: 5 
 
VERSÃO DO PROJETO DO PRODUTO / PRODUCT DESIGN VERSION: N/A 
 
LISTA DE COMPONENTES CRÍTICOS / LIST OF CRITICAL COMPONENTS: 
 

Componente Fabricante Modelo Dados técnicos 

Placa Mãe  Daten DQA2 Compatível com processadores Intel  

Placa Mãe Daten SB14 Compatível com processadores Intel 

Placa Mãe  Daten DPL10 Compatível com processadores Intel   

Placa Mãe  Daten DPL21 Compatível com processadores Intel   

Placa Mãe Daten DQA3 Compatível com processadores Intel  

Placa Mãe Daten DAA4 Compatível com processadores AMD 

Placa Mãe Daten DCA4 Compatível com processadores Intel 

Bateria  Daten BATHL90L6 4400 mAh (47.52Wh) ou 5600 mAh (62,16Wh) 

Bateria  Daten LP35 4800 mAh (35,53Wh) 

Bateria  Daten BATHL90L9 7800 mAh (86,58Wh) 

Bateria Getac Technology PF4WN-00-13-3S1P-0 4100mAh/46.74Wh ou 4000mAh/45.5Wh 
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Disco Rigido  Toshiba MK5061GSYN ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rigido  Toshiba MQ01ABD100 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T  

Disco Rigido Toshiba L200 
Sata 3GB/s - 1TB / 500GB | Sata 6GB/s 
2TB / 1TB 

Disco Rigido HGTS Z5K500-500 ou equivalente Sata 3GB/s - 500GB 

Disco Rigido  Western digital WD500BEKT ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rigido Western digital WD5000LPLX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rigido Western digital WD5000LPVX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rigido Western digital WD5000LPCX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rigido Western digital WD10JPVX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

Disco Rigido Western digital WD10JPLX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

Disco Rigido Western digital WD10SPCX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

Disco Rigido Seagate ST1000LM048 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

SSHD  Seagate ST500LX025 ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB 

SSHD  Seagate ST1000DX001 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

SSHD Seagate ST1000LX015 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

SSHD Seagate ST500LM000 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T 

Solid State Drive HYNIX SL308 ou equivalente Sata 6GB/s – 120GB / 250GB / 500GB  

Solid State Drive HYNIX SC300 ou equivalente Sata 6GB/s – 128GB / 256GB / 512GB 

Solid State Drive Daten DS500 ou equivalente 
Sata 6GB/s – 120GB / 128GB / 240GB / 
256GB / 480GB / 512GB 

Solid State Drive Daten DS500M ou equivalente 
Sata 6GB/s – 120GB / 128GB / 240GB / 
256GB / 480GB / 512GB 

Solid State Drive Daten DS1000 ou equivalente 
PCIE – 120GB / 128GB / 240GB / 256GB/ 
480GB / 512GB 

Solid State Drive Daten DS2000 ou equivalente 
PCIE – 120GB / 128GB / 240GB / 256GB/ 
480GB / 512GB 

Solid State Drive Multilaser AXIS 500 ou equivalente Sata 6GB/s – 120GB / 240GB 

Solid State Drive Diversos Diversos 
SATA / M.2. / PCIE / NVMe 
Máx. 5 Vdc 
Máx. 5 A 

Unidade Ótica Pioneer DVR-TD11RS ou equivalente 5V   
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Organismo de Certificação / 

 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 10.0  

Unidade Ótica Lite-On DS-8A5S ou equivalente 5V   

Unidade Ótica PLDS DU-8A6SH ou equivalente 5V  

Unidade Ótica Hitachi-LG Gudon (AFIK100) 5V 

Tela Daten DCM14 
14'' LED Backlight LCD, 1366x768 / 
1920x1080 

Tela Chimei Innolux CMN1495/N140BGE-E33 
14'' LED Backlight LCD, 1366x768 / 
1920x1080 

Tela BOE NV140FHM-N48 - 

Tela InnoLux N140HCA - 

Tela BOE HB140WX1-401 - 

Fonte de Alimentação  Delta Eletronics INC ADP-120ZB BB 

Potência total: 120W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Tensão de saída: 19V 
Corrente: 6,32A  

Fonte de Alimentação  Daten S13A00DTA 

Potência total: 65W  
Tensão de entrada: 100-240V  
Frequência: 50-60Hz  
Tensão de saída: 19V  
Corrente: 3,42A  

Fonte de Alimentação Daten S12A00DTA 

Potência total: 40W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Tensão de saída: 19V 
Corrente: 2,1A 

Fonte de Alimentação Daten S12A00DTN 

Potência total: 40W 
Tensão de entrada: 100-240V 
Frequência: 50-60Hz 
Tensão de saída: 19V 
Corrente: 2,1A 

Fonte de Alimentação  SALCOMP S13A00 

Potência total: 65W  
Tensão de entrada: 100-240V  
Frequência: 50-60Hz  
Tensão de saída: 19V  
Corrente: 3,42A  

Fonte de Alimentação SALCOMP S12A00 

Potência total: 40W                                               
Tensão de entrada: 100-240V                               
Frequência: 50-60Hz                   
Tensão de saída: 19V                                       
Corrente: 2,1 

Cooler SUNON DCM2x-y 5V 

Cooler SUNON EG50050S1 5V 
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Certificado No. / Certificate No. UL-BR 19.1462 

Data de Emissão / Date of issue 07 de Outubro de 2019 / October 07, 2019 

Página / Page 5/6 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 6 
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 6 

 

 

 

 
Organismo de Certificação / 

 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 10.0  

DOCUMENTOS / DOCUMENTS: 
 
Título /Title  Número / Number Revisão / 

revision 
Data / Date 

Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R191520 0 2019-08-09 

Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R191521 0 2019-08-22 

Relatório de ensaio emitido por FIT / Test report issued by FIT V19-077-SERV-02 Rev.B 0 2019-08-16 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report 
issued by TÜV Rheinland do Brasil Ltda 

1000-INF-01/12 a 02/12 0 2012-09-28 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report 
issued by TÜV Rheinland do Brasil Ltda 

1000-INF-04/12 a 05/12 0 2012-09-25 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) / Test report issued by INPE/ LIT( Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) 

TUVBR123-R01 e R02 1 2012-09-05 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado/  
Test report issued by Instituto de Pesquisas Eldorado 

LET-ID 2395-1642-08 – 
01.00 

1 27/10/2016 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado/  
Test report issued by Instituto de Pesquisas Eldorado 

LET-EMC 2395-1642-08-
C – 01.00 

1 21/10/2016 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado/  
Test report issued by Instituto de Pesquisas Eldorado 

LET-ENE 2395-1642-08-C 
– 01.00 

1 27/10/2016 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado/  
Test report issued by Instituto de Pesquisas Eldorado 

LET-SEG-RE 2395-1642-
08-C – 01.00 

1 27/10/2016 

Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R201252 0 24/06/2020 
Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R201253 0 03/07/2020 
Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R201254 0 24/06/2020 
Relatório de ensaio emitido por IBEC / Test report issued by IBEC R201255 0 10/07/2020 
 
 
OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS: 
 

1. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não 

conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos. 

The validation of this certificate depends on the surveillance inspections performing and Non conformity treatments, according to UL do Brasil 

Certificações procedures. 
 

2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) 
unidade (s) fabril (is) mencionada (S) acima. 
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site 
mentioned in this certificate. 

 
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por 

escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da 
validade do certificado. 

Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações must 
be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about certificate 
force. 
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Certificado No. / Certificate No. UL-BR 19.1462 

Data de Emissão / Date of issue 07 de Outubro de 2019 / October 07, 2019 

Página / Page 6/6 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 6 
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 6 

 

 

 

 
Organismo de Certificação / 

 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 10.0  

Histórico de Revisões / Revisions Description: 
 

24 de julho de 2020 / July 24, 2020 Adição de componentes criticos / Adding critical components 

07 de Outubro de 2019 / October 07, 2019 
Emissão inicial com recertificação do certificado UL-BR 16.0063  / 
Initial Issue with renewall of certificate UL-BR 16.0063 

A última revisão substitui e cancela as anteriores 

The last review cancel and substitutes the previous ones 
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  Nº 437.001/18 
 

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – 
Rotulagem ambiental tipo I ABNT – para a Empresa: 
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – Type I environmental labeling 
ABNT – to the company: 
 

Daten Tecnologia Ltda 
CNPJ: 04.602.789/0001-01  

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

 (Descritos no presente anexo) 
 

 
 
 

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located at: 
 

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito 
Industrial Iguape  
45658-335 - Ilhéus - BA 
 

Atendendo aos requisitos do Documento: 
Meeting the requirements of the Document:  
 

PE-351 
 
Desenvolvidos em conformidade com as Normas: 
Developed according to the Standards:  
 

ABNT NBR ISO 14020:2002 
               ABNT NBR ISO 14024:2004 

 
Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 
Primeira concessão: 12/04/2018 
First concession: 
 
Período de validade: 
Validity period: 
 

12/04/2018 a 12/04/2021 
 
Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2020. 

 

 
 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas 
Systems Certification Manager 

 

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como 
aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific 
Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry 
high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br  
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315 

Proposta DOCS COMPLEMENTARES ITEM 02 (0797391)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 742

http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/


 

 

 
 
 
 

   Nº 437.001/18 
 

 

O presente Anexo concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – 
Rótulo Ecológico ABNT- para a Empresa:Daten Tecnologia Ltda. 
This annex grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the 
company:Daten Tecnology Ltda. 

 
Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 

         
Produto Modelo Índice 

Microcomputador Desktop 
Gabinete 1D85 - Slim 

 
DCYX-S 

 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar 
de 1 A 9 E “S” especifica SLIM (GABINETE 
1D85) 
 DT02-XvY (S) 

Microcomputador Desktop 
Gabinete WN21 - Torre1 

 

DCYX-T 
 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode 
variar de 1 a 9 e “T” especifica torre (gabinete 
WN21) 
 

DT02XvY (T) 

Computador de mesa / 
Desktop (Mini Pc) 

 

DCYX-U 
 

 
Onde "X" pode variar de A a G, e "Y" pode 
variar De 1 a 9. 
 

 

DT02-XvY (U) 
 

Computador de mesa / 
Desktop (AIO) 

DCYX-AZ 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode 
variar de 1 a 9, “Z” pode variar de 14" a 32". 
 

 
 

Notebook 

 
DT02-MY 

 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar 
de 1 a 9 E “Z” pode variar de 1 a 9, conforme 
configuração. 
 DCMYX-Z 

 

 
Primeira concessão: 12/04/2018 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 

 

12/04/2018 a 12/04/2021 
 

Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2020. 
 

  
 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas 
Systems Certification Manager 

 
Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como 
aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific 
Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry 
high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br  
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. 
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Ultra Wi-Fi. Ultra Features. Ultra Connected Experience 

The Intel® Wireless-AC 9260 adapter supports Bluetooth+ 5 and 2x2 802.11ac 

Wi-Fi including wave 2 features such as 160MHz channels, delivering up to 

1.73Gbps1 and downlink MU-MIMO. These new features deliver a significant 

increase in user speeds in dense deployments, supporting fast downloads  

and long battery life compared to legacy 802.11ac devices. Combined with 

Intel® Core™ processors and exceptional Intel wireless innovations, the Intel® 
Wireless-AC 9260 can provide Gigabit download speed1 and dramatically 

improve your connected experience at home, work, or on the go. 

 

 

 

5TH GENERATION INTEL 802.11AC WIRELESS 

Faster Speed 
Better Coverage 
Larger Capacity 

802.11ac, 2x2, Dual Band, 
160MHz, MU-MIMO 

Intel® Wireless-AC 9260 enables smoother streaming of higher resolution videos, fewer dropped 
connections, less congestion, and faster speeds farther away from the router, enabling DL MU-MIMO 
and 160MHz channel use. 

When using 160MHz channels, Intel® Wireless-AC 9260 can deliver over 5x faster Wi-Fi speeds 
(up to 1.73Gbps) than 802.11n and double the speed of legacy 802.11ac2. 

Downlink MU-MIMO allows an Access Point to simultaneously transmit data to multiple clients and 
potentially improve overall downlink network capacity by over 3x3. 

Bluetooth+ 5 Bluetooth+ 5 provides 4x4 range over BT4.2 with the same power, enabling coverage throughout the 
home. BT5 also doubles the transmit speed for faster transmissions thereby reducing the overall 
power.4 Additionally, BT5 adds new enhanced data broadcasting enabling seamless services such as 
location-based services and simpler pairing for BT devices. 

Microsoft Windows 10* Ready Full support for latest Microsoft Windows 10* OS. 

M.2 2230 Form Factor M.2 2230 modules enable system configuration and platform usages flexibility with the use of a 
standard Key A or E socket for attaching the module. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS-CLASS WIRELESS 
 

Intel® vPro™ Technology5
 Supports Intel’s hardware-based security and management features built into Intel® Core™ vPro™ 

processors and chipsets that enables IT to manage PCs virtually anywhere, anytime while reducing 
deployment costs, improving security and ROI. 

Intel® Active Management Technology6
 Using integrated platform capabilities and popular third-party management and security applications, 

Intel® AMT allows IT or managed service providers to better discover, repair, and help protect their 
networked computing assets. Intel® AMT is a feature of Intel® Core™ processors with Intel® vPro™ 
technology. 

 

Product brief 
Intel® Wireless-AC 9260 

5th Generation Intel 802.11ac, Dual Band, 2x2 Wi-Fi + Bluetooth+ 5 

Intel® Wireless-AC 9260 

  

EXPERIENCE THE INTEL® DIFFERENCE 
 

Worldwide Regulatory Support 
Intel® Dynamic Regulatory Solution 

Enables worldwide regulatory compliance on a single adapter SKU. The Intel® Wireless-AC 9260 detects  
its location and automatically optimizes the Wi-Fi settings to local regulatory requirements, maximizing 
performance in each geography, simplifying travel experience and global enterprise procurement. 
Future regulatory changes are easily managed during the product life cycle. 

Wireless Functionality in 
Pre-boot Environment 

Support for Wi-Fi network and BLE HID connectivity in the platform’s UEFI (Unified Extensible Firmware 
Interface) environment during its boot stage. This capability enables use cases like OS recovery over 
Wi-Fi and BLE-based keyboard and mouse connectivity in this pre-boot environment. 

Wirelessly Project to the Big Screen Watch your 2-in-1 or laptop content instantly without wires on the big HD screen with stunning image 
clarity and sound using Wi-Fi Miracast*. Stream movies, videos, games, photos, connect with friends, and 
more—experience it all, bigger and better than ever before. 
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   INTEL® WIRELESS-AC 9260 TECHNICAL SPECIFICATIONS  

GENERAL 

 

Dimensions (H x W x D) M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [1.5mm Max (Top Side)/ 0.1mm Max (Bottom Side)] 

Weight M.2 2230: 2.9g 

Antenna Diversity Supported 

Radio ON/OFF Control Supported 

Connector Interface M.2: PCIe, USB 

Operating Temperature (Adapter Shield) 0°C to +80°C 

Humidity Non-Operating 50% to 90% RH non-condensing (at temperatures of 25°C to 35°C) 

Operating Systems Microsoft Windows 10*, Linux* (limited feature support), Chrome* 

Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac with wave 2 features, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected 
Management Frames, Wi-Fi Miracast* as Source, and Wi-Fi Direct 

IEEE WLAN Standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v pending 
OS support; Fine Timing Measurement based on 802.11REVmc 

Roaming7
 Supports seamless roaming between access points 

Bluetooth+
 Bluetooth+ 5 

 
SECURITY8

 

 

Authentication WPA* and WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP,EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA’) 

Authentication Protocols PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2 

Encryption 64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 128-bit and 256-bit AES-GCMP 

Wi-Fi Direct* Encryption and Authentication WPA2-PSK, AES-CCMP 

 
COMPLIANCE 

 

Regulatory For a list of country approvals, please contact your local Intel representatives. 

US Government FIPS9, FISMA 

Product Safety UL, C-UL, CB (IEC 60950-1) 

 

PRODUCT NAME MODEL NUMBER VERSION 

Intel® Wireless-AC 9260 9260NGW 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth+ 5, PCIe, USB, M.2 2230 

 

 

For more information on Intel® Wireless products, visit intel.com/wireless 

 
 

1 Based on the theoretical maximum bandwidth enabled by 2x2 802.11ac 160Mhz implementations. Actual wireless throughput and/or range will vary depending on your specific operating system, hardware and 
software configurations. Check with your device manufacturer for details. 
2 802.11ac 160MHz provides 1.73Gbps maximum throughput, 2x more than 802.11ac 80MHz (867Mbps) and 5x more than 802.11n 40MHz (300Mbps) based on industry standards. 
3 802.11ac downlink MU-MIMO technology allows concurrently serving multiple devices simultaneously, in turn increasing network capacity potentially by over 3x while improving per-user throughput based on 
industry standards. 
4 Bluetooth+ 5 Specifications, https://www.bluetooth.com/~/media/files/specification/bluetooth-5-faq.ashx?la=en 
5 Intel® vPro™ Technology is sophisticated and requires setup and activation. Availability of features and results will depend upon the setup and configuration of your hardware, software and IT environment. To 
learn more visit: http://www.intel.com/technology/vpro 
6 Requires activation and a system with a corporate network connection, an Intel® AMT-enabled chipset, network hardware and software. For notebooks, Intel® AMT may be unavailable or limited over a host 
OS-based VPN, when connecting wirelessly, on battery power, sleeping, hibernating or powered off. Results dependent upon hardware, setup & configuration. For more information, visit http://www.intel.com/ 
technology/platform-technology/intel-amt 
7 Roaming is supported only within each respective band and mode of access points. 
8 Some security solutions may not be supported by your device operating system and/or by your device manufacturer. Check with your device manufacturer for details on availability. 
9 Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* and Microsoft Windows 10*. 
+The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by [licensee name] is under license. 

Software and workloads used in performance tests may have been optimized for performance only on Intel microprocessors. Performance tests, such as SYSmark and MobileMark, are measured using specific 
computer systems, components, software, operations and functions. Any change to any of those factors may cause the results to vary. You should consult other information and performance tests to assist you in 
fully evaluating your contemplated purchases, including the performance of that product when combined with other products. For more complete information visit http://www.intel.com/benchmarks. 

No license (express or implied, by estoppel or otherwise) to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in Intel’s Terms and Conditions of Sale for such products, Intel assumes 
no liability whatsoever, and Intel disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of Intel products including without limitation, liability or warranties relating to fitness for a particular 
purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright or other intellectual property right. Intel products are not intended for use in medical, lifesaving, or life sustaining applications. Intel may make 
changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. For the most current product information, please visit http://www.intel.com/wireless. 

Cost reduction scenarios described are intended as examples of how a given Intel-based product, in the specified circumstances and configurations, may affect future costs and provide cost savings. 
Circumstances will vary. Intel does not guarantee any costs or cost reduction. 

This device has not been authorized as required by the rules of the Federal Communications Commission. 
This device is not, and may not be, offered for sale or lease, or sold or leased, until authorization is obtained. 

Intel, the Intel logo, and Intel are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and/ or other countries. 

*Other names and brands may be claimed as the property of others. 

Copyright © 2017 Intel Corporation. All rights reserved. 
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27/10/2020 AMD Ryzen™ 3 PRO 4450U | AMD

https://www.amd.com/pt/products/apu/amd-ryzen-3-pro-4450u 1/2

Nº de núcleos de CPU 4

Nº de threads 8

Nº de núcleos de GPU 5

Clock básico 2.5GHz

Clock de Max Boost Até 3.7GHz

Total de Cache L2 2MB

Cachê L3 total 4MB

Desbloqueado Não

CMOS TSMC 7nm FinFET

Pacote FP6

Versão PCI Express PCIe® 3.0

TDP / TDP Padrão 15W

Temps máx 105°C

Tipo de memória DDR4 - Up to 3200MHz
LPDDR4 - Up to 4266MHz

Frequência gráfica 1400 MHz

Modelo gráfico AMD Radeon™ Graphics

Display Port Sim

HDMI™ Sim

AMD Ryzen™ 3 PRO 4450U
Especificações

Memória

Especificações
da placa de
vídeo

Principais
recursos
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27/10/2020 AMD Ryzen™ 3 PRO 4450U | AMD

https://www.amd.com/pt/products/apu/amd-ryzen-3-pro-4450u 2/2

Família de produto AMD Ryzen™ PRO Processors

Linha de produto AMD Ryzen™ 3 PRO 4000 Series Mobile
Processors

Plataforma Notebook

Bandeja OPN 100-000000104

Data de lançamento 5/7/2020

Base
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DAC – 0225/19 
                                                                                

                                                                                    Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2019. 

À 
DATEN TECNOLOGIA LTDA (DATEN) 
At.: Sra. Luiza de Lima Campos 

 
                                                                     
 
 
 
Assunto: Declaração de Equivalência Rótulo Ecológico e Rohs. 
 
 
Prezada Senhora, 
 
Declaramos para os devidos fins que os Certificados de Conformidade de RÓTULO 
ECOLÓGICO, n. 437.001/18 e n. 374.001/18 concedidos à empresa DATEN 
TECNOLOGIA LTDA, com sede na Rodovia Ilhéus/Uruçuca, KM 3,5, s/nº, Distrito 
Industrial, Ilhéus/BA, CNPJ n.º 04.602.789/0001-01, atendem os requisitos dos 
Documentos PE-351 e PE-290 e estão em conformidade com as Diretivas 2011/65/EU 
(RoHS) e  2002/95/EEC (ROHS). 
 
Encaminhamos anexa à esta declaração, a cartilha do Ministério do Meio Ambiente a 
respeito da exigência da ROHS nas licitações e a certificação ABNT (Rótulo 
Ecológico) como forma de verificação. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
Guy Ladvocat 
Gerência de Certificação de Sistemas / Gerente 
Telefone: (21) 3974-2306 
Fax: (21) 3974-2315 
guy.ladvocat@abnt.org.br  
hr 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Realizamos a verificação de conformidade técnica e

identificamos algumas exigências que não puderam ter sua
adequação confirmada por esta unidade técnica.

 
Desta forma, submetemos os resultados obtidos até

o momento, sem prejuízo de possível identificação de
inconformidades não listadas até então.

 
Exigência: "BIOS / Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através
da rede ou via pendrive USB."
Resultado: Não conseguimos identificar nos documenos apresentados o atendimento
à esta exigência.

Exigência: "INTERFACE / 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;",
observamos que na ficha técnica da licitante existe a menção de "(necessário adição da
porta SATA 3)."
Resultado: Este componente foi descrito como opcional, no entanto não localizamos
referência na tabela de identificação de componentes.

Exigência: "INTERFACE / 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior."
Resultado: A ficha técnica apresentada pela licitante indica a compatibilidade com
Bluetooth 4.2, mas na tabela de identificação de componentes é indicada a utilização do
modelo Intel AC 9260. Havendo neste sentido uma divergência de informações.

Exigência: "Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete."
Resultado: Este componente foi descrito como opcional, no entanto não foi informado
na tabela de identificação de componentes.

Exigência: "AUDIO / No momento da utilização dos conectores externos de áudio para
acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante
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interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
automática quando necessário."
Resultado: Não conseguimos localizar a confirmação de adequação.

Exigência: "BATERIA E FONTE / Bateria baseada em células de lítio-íon de longa
duração ou tecnologia comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e
autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante."
Resultado: Não conseguimos identificar qualquer referência ao tempo de autonomia
da bateria da documentação apresentada.

Exigência: "SEGURANÇA E RASTREAMENTO / Requisitos de segurança local/proteção
de dos dados / Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos
de monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursos mínimos:
                            - Visualizar a configuração do seu hardware e dos
softwaresinstalados;
                            - Verificar a validade da garantia do seu hardware;
                            - Receber notificações de atualizações importantes de drivers do
seuhardware;
                            - Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar
algumproblema;
                            - Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo,
bateria earmazenamento."
Resultado: Não conseguimos identificar referência a este software.                            
 
Exigência: "OUTROS REQUISITOS / Possuir recurso disponibilizado via web, site do
próprio fabricante (informar URL para comprovação), que permita verificar a garantia
do equipamento da inserção do seu número de série."
Resultado: Não conseguimos confirmar a existência este recurso.

Exigência: "OUTROS REQUISITOS / A empresa fabricante do equipamento deverá
possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua “Web Site” -
diagnóstico remoto. Caso o mesmo não possua o software em seu “WebSite”, deverá
fornecer juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz
de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados,
permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos
equipamentos."
Resultado: Não conseguimos confirmar a existência este recurso.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 30/10/2020, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797730 e o código CRC 9E6D09F8.
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Despacho SEGI 0797730         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 751



 
PROPOSTA COMERCIAL 

 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão nº 752020 (SRP) 

 
 

DESCRIÇÃO 
DETALHADA 
DO OBJETO 
OFERTADO 

 

UN. QTD 
 

VALOR 
UNIT. 

 

VALOR 
TOTAL R$ 

 

Item 3- 

 

 

NOTEBOOK 

 Processador: 10ª geração 

Intel® Core™ i7 10510U (1.80 

GHz, 8 MB Cache, Quad Core), 

com Intel ® Turbo Boost até 

4.90GHz 

Sistema Operacional: 

Windows 10 Home 

Memória RAM: 8GB DDR4 

Slots de Memória: 1x slot 

DDR4, com suporte de até 

16GB 

Armazenamento: SSD 256GB 

PCIe NVM 

Tela: LCD 14’’, Widescreen, 

Antirreflexiva com resolução 

1920 x 1080 Full HD, com 

tecnologia LED 

Áudio: Microfone e alto-

falantes estéreo embutidos 

Bateria: Li-ion Polímero / 3 

 
 

UN 

 
 
4 

 
 

R$ 10.000,00 

 
 

R$ 40.000,00 
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células / 37Wh / Interna 

Carregador: 19V / 2.1A / 

100V~240V Automático 

Máximo 40W 

Dimensões: 324 x 221 x 19,8 

mm (Largura x Profundidade x 

Altura) 

Peso Líquido: 1,55 Kg 

Cor: Chumbo escuro 

MARCA: Vaio 

MODELO: Fe14 

GARANTIA: 12 (DOZE) 

MESES DO FABRICANTE 

 

QUARENTA MIL REAIS 

   TOTAL 
 

R$ 40.000,00 
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Logistik qr 104 conjunto 11 lote 02 Cep: 72302-012 Brasília-DF  
E-mail: llogistik7@gmail.com  
Tel: 61 98551-8278/ 61 99902-8306 

 
 
 
Bancos: 
Banco INTER, Agência: 0001 C/C: 36822825 
Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias. 
Prazo de entrega: 30 Dias 
Garantia e validade dos produtos: Conforme Edital e Termo de 
referência. 
 
1. Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do 
 edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas 
 e que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no edital e seus anexos. 
 
2. Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de- 
obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto 
deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados o 
imposto de renda pessoa jurídica (IRPF) e a contribuição social 
sobre o lucro líquido (CSLL). 
 
3. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos 
comprometemos assinar a Ata de Registro de Preços, a assinar os 
contratos e a receber as ordens de fornecimento, nota de empenho 
no prazo previsto no ato de convocação, indicando para esse fim 

o Sra. Francidalva Souza Cardoso, Gerente da Empresa, identidade nº 2629759, 
CPF-959.541.471-91, ou Matheus Henrique Silva Barbosa, Administrador, 
identidade nº 3360.928- SSP-DF, CPF- 055.790.571-05  
responsáveis legal desta empresa. 
 

 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
LOGISTIK – MEI, CNPJ nº 299428410001/08, sediada Qr 104 conjunto 11 lote 02 
– Samambaia-Sul – Brasília - DF CEP: 72302-012, DECLARA sob as penas da lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.  
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DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO 
 
Logistik, CNPJ nº 299428410001/08, sediada Qr 104 Cj. 11 Lote 02 – 
Samambaia- Brasilia – DF - CEP: 72302-012, por intermédio de seu representante 
legal a SR(a). Francidalva Souza Cardoso, RG: 2629759, CPF nº 959541471-91, 
DECLARA para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
e na Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999., que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.  
 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE PEQUENA EMPRESA E MICROEMPRESA 
 

 
LOGISTIK, CNPJ nº 299428410001/08, sediada Qr 104 Cj 11 Lote 02 
Samambaia – Brasilia - DF CEP: 72302-012, por intermédio de seu 
representante legal, para os fins do Pregão Eletrônico mencionado acima, 
DECLARA, expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:  

• A) Encontra-se enquadrada como Micro Empreendedor Individual, em 
atendimento à Lei Complementar 123/2006.  

• B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 

123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento da lei 8.666/93.  

 

                                                                            Brasília, 30 de Outubro de 2020.                                                                                      

                                                                                                 

Francidalva Souza Cardoso 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILAR 

 
 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 752020  
 
 
 

 
Declaramos que não constam em nossos quadros societários servidores do 
Orgão ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de 

cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela 
demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em 
cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário.  
 
 
 
 
 
 

                                                                           Brasília, 30 de Outubro de 2020.  

                                                                                                 

Francidalva Souza Cardoso 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2020.
Sr.(s) Servidor (s)
 
Segue anexo, exclusivamente, proposta item 03,

evento sei nº 0797859, registro que o licitante não apresentou
outros elementos técnicos que possam subsidiar a análise de
conformidade.

 
Aguardo e agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 30/10/2020, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797860 e o código CRC 71975CA3.

0006837-69.2020.6.02.8000 0797860v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Realizamos a verificação de conformidade técnica

da proposta apresentada pela empresa DATEN (docs. 0797103
e 0797391), quanto ao Item 02, e identificamos algumas
exigências que não puderam ter sua adequação confirmada
por esta unidade técnica.

 
Desta forma, submetemos os resultados obtidos até

o momento, sem prejuízo de possível identificação de
inconformidades não listadas até então.

 
1) Exigência: "BIOS / Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS
através da rede ou via pendrive USB."
    Resultado: Não conseguimos identificar nos documenos apresentados o
atendimento à esta exigência.

2) Exigência: "INTERFACE / 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;",
observamos que na ficha técnica da licitante existe a menção de "(necessário adição da
porta SATA 3)."  
    Resultado: Este componente foi descrito como opcional, no entanto não
localizamos referência na tabela de identificação de componentes.

3) Exigência: "INTERFACE / 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior."
    Resultado: A ficha técnica apresentada pela licitante indica a compatibilidade com
Bluetooth 4.2, mas na tabela de identificação de componentes é indicada a utilização do
modelo Intel AC 9260. Havendo neste sentido uma divergência de informações.

4) Exigência: "Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete."
    Resultado: Este componente foi descrito como opcional, no entanto não foi
informado na tabela de identificação de componentes.
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5) Exigência: "AUDIO / No momento da utilização dos conectores externos de áudio
para acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de
autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma
forma automática quando necessário."
    Resultado: Não conseguimos localizar a confirmação de adequação.

6) Exigência: "BATERIA E FONTE / Bateria baseada em células de lítio-íon de longa
duração ou tecnologia comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e
autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante."
    Resultado: Não conseguimos identificar qualquer referência ao tempo de
autonomia da bateria da documentação apresentada.

7) Exigência: "SEGURANÇA E RASTREAMENTO / Requisitos de segurança
local/proteção de dos dados / Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante
com recursos de monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursos mínimos:
                            - Visualizar a configuração do seu hardware e dos
softwaresinstalados;
                            - Verificar a validade da garantia do seu hardware;
                            - Receber notificações de atualizações importantes de drivers do
seuhardware;
                            - Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar
algumproblema;
                            - Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo,
bateria earmazenamento."
   Resultado: Não conseguimos identificar referência a este software.                          
 
 
8) Exigência: "OUTROS REQUISITOS / Possuir recurso disponibilizado via web, site do
próprio fabricante (informar URL para comprovação), que permita verificar a garantia
do equipamento da inserção do seu número de série."
    Resultado: Não conseguimos confirmar a existência este recurso.

9) Exigência: "OUTROS REQUISITOS / A empresa fabricante do equipamento deverá
possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua “Web Site” -
diagnóstico remoto. Caso o mesmo não possua o software em seu “WebSite”, deverá
fornecer juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz
de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados,
permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos
equipamentos."
   Resultado: Não conseguimos confirmar a existência este recurso.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 31/10/2020, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797877 e o código CRC E66B163C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

REQUERIMENTO

À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Realizamos a verificação de conformidade técnica

da empresa LOGISTIK (doc. 0797859), quanto ao Item 03, e de
pronto identificamos que não consta na proposta qualquer
referência aos códigos de produto, não contempla os
monitores, não contempla a docstation, não foi acompanhada
dos documentos técnicos comprobatórios das exigências,
entre outras inconformidades e sem prejuízo de possível
identificação de outras não listadas até então.

 
Por fim, entendemos que a proposta apresentada

não atende aos requisitos do Edital.
 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 30/10/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797935 e o código CRC 1391D11E.

0006837-69.2020.6.02.8000 0797935v3
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SALVADOR 

Rua Frederico Simões, 125 
Ed. Liz Empresarial, 7º andar 
Caminho das Árvores 
Salvador / BA - CEP: 41820-774 
Tel.: + 55 71 3616.5500 
 

Página 1 de 5 ILHÉUS 

Rodovia Ilhéus - Uruçúca Km 3,5 
S/N - Distrito Industrial Iguape 
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335 
Tel.: +55 73 3222.6222 

 

DIL0008-20  

PID: 0008-20 

Ilhéus-Ba, 30 de outubro de 2020. 

Ao:  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

A DATEN TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia Ilhéus – 

Uruçuca, Km 3,5, S/N, Galpão, Distrito Industrial de Ilhéus, Ilhéus/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.602.789/0001-01, vem respeitosamente perante V.Sa., apresentar a resolução da diligência feita via 

chat do ComprasNet no dia 30 de outubro de 2020 referente aos itens 01 e 02 do PE 75/2020. 

 

QUESTIONAMENTO 01: "BIOS / Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através 

da rede ou via pendrive USB." 

RESPOSTA: Sim, via pendrive. 

 

QUESTIONAMENTO 02: "INTERFACE / 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;", 

observamos que na ficha técnica da licitante existe a menção de "(necessário adição da porta SATA 3)." 

Resultado: Este componente foi descrito como opcional, no entanto não localizamos referência na tabela 

de identificação de componentes” 

RESPOSTA:  O Edital não exige que o notebook possua interface SATA ou disco de armazenamento 

tipo HD. O que é exigido é uma unidade de armazenamento tipo SSD, padrão NVME PCIe/M2, 

devidamente ofertado pela Daten. 

O notebook ofertado para o TRE/AL possui a controladora PCIe M.2, que é exclusiva para disco tipo 

SSD NVME, atendendo a solicitação do Edital. Caso fosse exigido HD (Hard Disk), invés da M.2, seria 

entregue a interface SATA. 

 

QUESTIONAMENTO 03: "INTERFACE / 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior." 

Resultado: A ficha técnica apresentada pela licitante indica a compatibilidade com Bluetooth 4.2, mas 

na tabela de identificação de componentes é indicada a utilização do modelo Intel AC 9260. Havendo 

neste sentido uma divergência de informações” 

RESPOSTA: O notebook Daten DCM3A-4 possui a opção de 03 (três) de controladoras Wireless Intel, 

modelos: 3168, 9260 ou AX200. Para o PE 75/2020 – TRE/AL, o notebook foi ofertado com a 

controladora Wireless Intel 9260 que possui Bluetooth 5.0, atendendo a exigência do Edital. 

 

QUESTIONAMENTO 04: "Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete." Resultado: Este 

componente foi descrito como opcional, no entanto não foi informado na tabela de identificação de 

componentes.” 
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SALVADOR 

Rua Frederico Simões, 125 
Ed. Liz Empresarial, 7º andar 
Caminho das Árvores 
Salvador / BA - CEP: 41820-774 
Tel.: + 55 71 3616.5500 
 

Página 2 de 5 ILHÉUS 

Rodovia Ilhéus - Uruçúca Km 3,5 
S/N - Distrito Industrial Iguape 
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335 
Tel.: +55 73 3222.6222 

 

RESPOSTA: O Leitor biométrico é integrado (on-board) no gabinete do equipamento, sendo um 

opcional tipo factory. No momento que o produto é fabricado, é inserido o finger print. Por esse motivo 

o leitor biométrico não consta um componente extra. 

Ressaltamos que o notebook ofertado para o TRE/AL, vai com o leitor biométrico integrado no gabinete 

de forma nativa, formando um conjunto único.  

QUESTIONAMENTO 05: "AUDIO / No momento da utilização dos conectores externos de áudio para 

acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá 

ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma automática quando necessário." 

Resultado: Não conseguimos localizar a confirmação de adequação” 

RESPOSTA: Essa funcionalidade é nativa e comum em todos equipamentos da Daten e de outros 

fabricantes. Por esse motivo, a informação dessa funcionalidade é omissa em todos os catálogos 

técnicos de todos os fabricantes de notebooks. 

O equipamento ofertado possui essa característica. 

 

QUESTIONAMENTO 06: " Exigência: "BATERIA E FONTE / Bateria baseada em células de lítio-íon de 

longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia 

mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante." Resultado: Não conseguimos 

identificar qualquer referência ao tempo de autonomia da bateria da documentação apresentada. 

RESPOSTA: O teste é baseado no PcMark 10 Battery. Em Anexo segue um relatório do resultado do 

teste da bateria realizado no notebook, feito na engenharia da Daten. 

 

QUESTIONAMENTO 07: "Exigência: "SEGURANÇA E RASTREAMENTO / Requisitos de segurança 

local/proteção de dos dados / Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de 

monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursos mínimos: Visualizar a configuração do seu 

hardware e dos softwares instalados; - Verificar a validade da garantia do seu hardware; - Receber 

notificações de atualizações importantes de drivers do seu hardware, Executar um diagnóstico no seu 

hardware para verificar algum problema; - Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, 

bateria e armazenamento." Resultado: Não conseguimos identificar referência a este software 

RESPOSTA: A Daten possui o software Daten Tools, podendo ser visto algumas de suas funcionalidade 

no site da Daten, no link: http://www.daten.com.br/setor-publico. 
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SALVADOR 

Rua Frederico Simões, 125 
Ed. Liz Empresarial, 7º andar 
Caminho das Árvores 
Salvador / BA - CEP: 41820-774 
Tel.: + 55 71 3616.5500 
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S/N - Distrito Industrial Iguape 
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QUESTIONAMENTO 07: “Exigência: "OUTROS REQUISITOS / Possuir recurso disponibilizado via web, 

site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que permita verificar a garantia do 

equipamento da inserção do seu número de série." Resultado: Não conseguimos confirmar a existência 

este recurso. Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algum problema; - Análise 

profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria e armazenamento." Resultado: Não 

conseguimos identificar referência a este software” 

RESPOSTA: Para o diagnóstico no hardware, o Edital dá opção do o fabricante entregar o próprio 

software de diagnóstico. Sendo ofertado o software Daten Tools. 

  

Para a consulta de garantia no site, segue o link: http://www.daten.com.br/suporte-publico.php.  

 

 

 

QUESTIONAMENTO 08: " Exigência: "OUTROS REQUISITOS / A empresa fabricante do equipamento 

deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. 
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Caso o mesmo não possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os 
equipamentos um software devidamente instalado capaz de realizar o diagnóstico e identificar as 

possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, minimizando 

o tempo de parada dos equipamentos." Resultado: Não conseguimos confirmar a existência este 

recurso.” 

RESPOSTA: O notebook ofertado possui recurso DASH. Podendo ser gerenciado remotamente via 

Hardware (Independente do SO instalado). 

A Daten também possui oferece software de gerenciamento, o DT Manager possuindo as seguintes 

features: 

 

DTMANAGER 

Software desenvolvido pela Daten para monitoramento e gerenciamento em rede, principal objetivo do 

DTManager é automatizar a coleta de informações críticas, bem como, a realização de algumas tarefas 

como instalação remota de software (MSI), visualização do status de sensores entre outras, permite 

grande flexibilidade e rapidez no acesso as informações, além de proporcionar mais segurança, pois 

toda informação coletada é armazenada em banco de dados centralizado, instalado no servidor de 

aplicação DTManager localizado em uma área restrita como um DATACENTER ou CPD. 

Funcionalidades: 

1. Cadastro de Computadores; 

2. Inventário de Hardware; 

3. Inventário de Software (Pesquisa drivers e firmware de todos componentes do equipamento e 

sugere/atualiza quando necessário. Disponibiliza sempre as versões mais atuais); 

4. Inventário de Programas Executáveis; 

5. Realização de Backup; 

6. Criação Remota de Ponto de Restauração do Sistema; 

7. Detecção de Alteração de Hardware; 

8. Detecção de Pré-Falha SMART; 

9. Detecção de Intrusão de Gabinete; 

10. Visualização de Sensores – Temperatura, Tensão e Ventiladores; 

11. Diagnóstico; 

12. Relatórios - Inventário de Software, Hardware e Inventário de Programas Executáveis; 

13. Gestão Usuários – Cadastramento, Exclusão, Atualização, Visualização Log  atividades; 

14. Gerenciamento de estado dos computadores - Iniciar*, Desligar, Reiniciar, Hibernar, Realizar 

Logoff; 

15. Despertador Automático; 
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16. Acesso Remoto a Desktop; 

17. Captura de Tela; 

18. Instalação de Softwares MSI remotamente; 

19. Suporte a vPro. 

 

 

Diante de tudo o quanto foi exposto acima, resta comprovado o pleno atendimento da DATEN aos 

pontos diligenciados por este órgão. Nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que 

ainda possam surgir.  

 

Atenciosamente, 
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Introdução

Este manual tem com objetivo instruir o usuário a respeito te todas as operações e características do software
DTManager, tais como: requisitos mínimos, instalação, funcionalidades, utilização, atualização e remoção.

Para toda e qualquer dúvida a respeito do DTManager que não seja respondia através da leitura deste manual o
usuário deve procurar por ajuda nos canais de relacionamento da Daten através do site www.daten.com.br e/ou
pelos canais de relacionamentos fornecidos dentro do próprio software.

O DTManager é um software de monitoramento e gerenciamento de informações, baseado em redes IP, desen-
volvido pela DATEN. O DTManager é fornecido juntamente com os microcomputadores (desktops e notebooks)
fabricados pela DATEN.

O principal objetivo do DTManager é automatizar a coleta e gerenciamento de informações críticas, bem como,
a realização de algumas tarefas como instalação remota de software (MSI), visualização do status de sensores entre
outros.

Tendo sua operação baseada em interface Web, o DTManager permite grande flexibilidade e rapidez no acesso
as informações, além de proporcionar mais segurança, pois toda informação coletada é armazenada em banco de
dados centralizado, instalado no servidor de aplicação DTManager localizado em uma área restrita como um DATA
CENTER ou CPD.

iv
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Capítulo 1

Instalação

O objetivo deste capítulo é instruir o usuário a respeito do processo de instalação do software contemplando
descrição do ambiente requerido.

1.1 REQUISITOS MÍNIMOS

Atenção, para funcionamento pleno do software é preciso respeitar todos os requisitos listados abaixo.

• Computador Daten;
• Sistema Operacional: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10;
• Internet Information Server (IIS) 6.0 ou superior;
• Microsoft .NET Framework 3.5 Redistributable Package;
• Crystal Reports Runtime;
• Microsoft SQL Server.

1
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CAPÍTULO 1. INSTALAÇÃO 2

1.2 INSTALAÇÃO

Após executar o instalador do DTManager a tela abaixo será exibida.

Figura 1.1: Instalador do DTManager.

Para o correto funcionamento todos os pré-requistos devem ser instalados. A figura 1.1 demonstra o instalador
do DTManager. Os pré-requisitos que já se encontram instalados em seu sistema operacional terão à sua esquerda
um checkbox marcado e o botão à sua direita desabilitado, indicando “Instalado”, caso contrário o item não estará
marcado e o botão estará habilitado indicando a ação “Instalar”. Para instalar um pré-requisito bastar clicar no botão
“Instalar” (com exceção do IIS e do SQL Server) e seguir os passos que são descritos nos itens subsequentes.

1.2.1 Instalação do Internet Information Server (IIS)

O IIS é instalado no próprio sistema operacional seguindo os passos abaixo:

• Faça logon com uma conta Administradora do computador;
• Abra o “Painel de Controle” (Iniciar –> Painel de Controle);
• Abra a opção “Programas”;
• Dê um clique na opção “Ativar ou Desativar Recursos do Windows”;
• Desça a barra de rolagem até você encontrar o item “Serviço de Informação da Internet (IIS)” de acordo com a

figura 1.2.
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CAPÍTULO 1. INSTALAÇÃO 3

Figura 1.2: Recursos do Windows.

Se a opção do IIS estiver marcada um “v” significa que já está instalado. Se estiver marcado com um quadrado
pintado o IIS está instalado parcialmente, e caso não esteja marcado o IIS não está instalado.

É extremamente importante para o funcionamento do DTManager que o IIS esteja completamente instalado, en-
tão, certifique-se de marcar todos os subitens (expandindo o nó e os sub nós de “Serviço de Informação da Internet
(IIS)”) até que o “v” indicando que está tudo selecionado apareça. Na sequência clique em “Ok” e aguarde a instala-
ção finalizar.

1.2.2 Instalação do Microsoft .NET Framework 3.5 Redistributable Package

Dependendo do seu sistema operacional é provável que o .Net Framework 3.5 já esteja instalado. Caso não esteja,
clique no botão instalar ao lado do pré-requisito “.NET Framework 3.5 ou superior”. Clique sempre em “Avançar”
até finalizar a instalação.

1.2.3 Instalação do Crystal Reports

Clique no botão instalar, ao lado do pré-requisito “Crystal Reports Runtime” para iniciar a instalação caso ainda não
tenha instalado no seu equipamento. Muitas vezes o instalador do Crystal Reports ao finalizar a instalação fecha
automaticamente sem exibir nenhuma mensagem de sucesso, porém a instalação foi concluída perfeitamente.

1.2.4 Instalação do Microsoft SQL Server Express

Se você ainda não possui o Microsoft SQL Server Express instalado no seu equipamento, acesse o site da Microsoft
e faça o download do software da edição 2008 ou superior. Após finalizar o download, execute o instalador e em
seguida será exibida a tela de acordo com a figura 1.3.
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CAPÍTULO 1. INSTALAÇÃO 4

Figura 1.3: Instalador do Microsoft SQL Server 2008 R2.

Clique em “New installation or add features to an existing installation” para instalar o software. Você será redi-
recionado para tela seguinte. Clique em “I accept the license terms.” e em seguida clique em “Next”. Nas próximas
telas continue clicando em “Next” até chagar na tela representada na figura 1.4.
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CAPÍTULO 1. INSTALAÇÃO 5

Figura 1.4: Instalador do SQL Server.

Nessa tela você deve marcar a opção “Mixed Mode(SQL Server authentication and Windows authentication)”.
Entre com a senha de sua preferência para o “Sytem administrador(sa)”. Não esqueça essa senha, ela será requerida
futuramente. Continue clicando em “Next” até que a instalação seja concluída.

1.2.5 Instalação DTManager Console Web

Após ter instalado todos os pré requisitos, o próximo passo é instalar o console web de gerenciamento do DTManager.
Para isso, clique no botão “Instalar” ao lado de “Console Web” (ver figura 1.1) e o instalador será executado. Será
exibida uma tela conforme a figura 1.5.
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Figura 1.5: Instalador do DTManager. Tela de Instalação do Banco de Dados.

Os campos solicitados pelo instalador são:
Nome do Servidor: Nome do servidor onde está a base de dados do DTManager.
No campo Nome do servidor digite o nome do host (ou simplesmente “localhost”, caso o banco esteja instalado

no mesmo servidor) onde foi instalado o SQL Server. Em seguida, digite “\” e logo depois o nome da instância do
SQL Server, que, se não foi alterado na instalação, é por padrão sqlexpress. É necessário que seja digitado tudo junto,
mas não há necessidade de distinguir letras maiúsculas de minúsculas.

Nome da base de dados: Nome da base de dados criada no servidor. Pode ser utilizado qualquer nome, desde
que sem espaços em branco. Sugere-se a utilização do nome “daten”. Caso deseje utilizar uma base de dados do
DTManager já existente, digite neste campo o nome da base.

Nome de um usuário: Nome de um usuário no banco de dados que possua poderes administrativos. Digite o
usuário “sa” (sem as aspas) que foi configurado na instalação do SQL Server ou outro usuário com poderes adminis-
trativos que você tenha criado posteriormente.

Senha do usuário: Senha do usuário citado acima. Se o usuário for o “sa” digite a mesma senha que foi utilizada
na instalação do SQL Server.

Após preencher os campos anteriores, selecione uma das três opções disponíveis para a base de dados. A opção
“Criar base de dados” irá criar uma nova base dados com o nome sugerido no campo “Nome da base de dados”. Já a
opção “Criar tabelas e procedures em base de dados existente” irá criar apenas as tabelas e estruturas do DTManager
utilizando uma base de dados previamente criada. Por fim, caso já possua uma base de dados previamente criada e
configurada com as estruturas do DTManager, selecione a opção “Já possuo base de dados configurada, desejo apenas
utilizá-la”. É importante lembrar que o usuário indicado no campo “Nome de um usuário” deverá ter permissões
para executar as ações atribuídas a opção escolhida.

Após isso, avance na instalação.
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Figura 1.6: Instalador do DTManager. Tela de Configuração do Servidor Web.

Na próxima tela, conforme mostra a imagem 1.6, no campo “Pool de Aplicativos” escolha a versão “.NET v4.5”.
Clique em continuar para concluir a instalação. Após a finalização, será necessário garantir permissão de acesso do
ISS à pasta onde estão os arquivos do DTManager. Para isso, acesse o diretório “C:\inetpub\wwwroot\dtmanager”,
clique com o botão direito e selecione propriedades. Em seguida, clique em editar. Outra tela de permissão será
aberta. Procure o usuário “IIS_IUSRS” na caixa “Nomes de grupos ou de usuários” e o selecione. Clique em controle
total logo abaixo e em aplicar.

Após esses todos esses passos o DTManager estará pronto para ser utilizado.

1.2.6 Reparar ou Remover o DTManager Console Web

Para reparar ou desinstalar o console web de gerenciamento do DTManager basta clicar no botão “Instalar” ao lado
de “Console Web” (ver figura 1.1). Caso o console web esteja instalado será exibida uma tela conforme a figura 1.7.
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Figura 1.7: Instalador do DTManager.

A opção “Reparar” irá reparar os arquivos principais para o funcionamento do DTManager Console Web. Para
reparar o DTManager Console Web clique no botão “Reparar”, então será exibida uma tela conforme a figura 1.8.
Clique na opção “Continuar” para realizar a operação.

Figura 1.8: Instalador do DTManager.
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A opção “Desinstalar” irá remover todos arquivos e registros do DTManager Console Web. Para desinstalar o
DTManager Console Web clique no botão “Desinstalar”, então será exibida uma tela conforme a figura 1.9. Clique
na opção “Continuar” para realizar a operação.

Figura 1.9: Instalador do DTManager.

1.2.7 Instalação dos Agentes

Para a instalação dos agentes é necessário executar todos os instaladores presentes como pode ser visto na figura 1.1:

• Agente de Falha
• Agente de Hardware

A instalação dos agentes é muito simples, bastando, após executar o instalador, clicar em “Next” em todas as telas
até finalizar a instalação. Ao término uma tela de instalação finalizada com sucesso será exibida.

Após executar todos esses passos, abra uma janela do Internet Explorer e digite: “http://localhost/
DTManager/Login.aspx” para começar a utilizar o DTManager.

1.2.8 Instalação do Serviço Cliente

Após a configuração e instalação do seu servidor DTManager é necessário instalar o serviço agente nas estações cli-
entes que se deseja gerenciar. Execute o instalador da figura 1.1 nas máquinas clientes e clique no botão “DTManager
Cliente” para abrir o instalador, prossiga sempre clicando em “Next” e espere a finalização da instalação. Reinicie o
computador.
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Após a instalação do DTManager, o sistema já está pronto para uso. Para se autenticar no sistema, efetue o login
acessando o link “http://localhost/DTManager/Login.aspx”. Caso seja o primeiro acesso, utilize o usuário
“admin” e senha que está no arquivo “readme.txt” no CD de instalação. Ao se autenticar com o usuário “admin”,
apenas na primeira vez, irá ser exibida a tela conforme mostra a imagem 2.1 para finalização do cadastro. Preencha
corretamente os dados solicitados e pressione o botão “Atualizar”. Feito isso, você será redirecionado a tela inicial
do DTManager.

Para autenticar via Active Directory (AD), na tela de login, marque a caixa “Active Directory” e informe suas
credenciais. É necessário que as informações do servidor AD tenham sido previamente cadastradas no sistema (ver
seção 2.7.2).

Figura 2.1: Tela de finalização de cadastro do primeiro acesso.

10
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2.1 PESQUISAR E CADASTRAR COMPUTADORES

Para pesquisar um computador na rede, clique no item “Pesquisa” no menu superior. Será exibida uma tela de
acordo com figura 2.2.

Figura 2.2: Pesquisa de computadores.

Figura 2.3: Resultado de pesquisa.

2.1.1 Pesquisa por Nome ou IP

Na aba “Pesquisa por Nome/IP”, digite o IP do computador ou o nome dele na sua rede local e clique em pesquisar.
O resultado da pesquisa pode ser visto na figura 2.3. Escolha o computador clicando na caixa de seleção (lado
esquerdo) e em seguida clique no botão “Cadastrar Selecionados”. Aguarde enquanto o computador é cadastrado,
isso poder levar alguns minutos.

2.1.2 Pesquisa por Faixa de IP

Na aba “Pesquisa por faixa de IP” da figura 2.2, preencha os campos “IP Inicial” e “IP Final” para realizar a pesquisa
de todos os computadores da rede contidos nesta faixa.

Observação: Utilizar uma faixa muito grande pode ocasionar uma tempo muito longo de busca. Sugerimos uma
busca com até 10 IPs para acelerar o processo.
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O resultado da busca será exibida da mesma forma que a busca por Nome/IP, de acordo com a figura 2.3. Se-
lecione os computadores que deseja cadastrar e clique em “Cadastrar Selecionados”. Será exibido uma tela com os
computadores que foram cadastrados com sucesso e os que falharam.

2.2 GERENCIAMENTO DE ATIVOS

Para visualizar todos os computadores cadastrados da rede, clique no item “Ativos” do menu superior. Ao entrar na
janela de “Ativos” será exibido os computadores cadastrado (caso haja) em forma de uma tabela. Ao lado esquerdo

de cada computador será exibido um ícone de carregamento indicando que o DTManager está verificando a dis-
ponibilidade dos computadores exibidos. Entretanto, é possível realizar operações na janela normalmente enquanto
as verificações estão sendo feitas. Ao terminar a verificação, no lugar do ícone de carregamento será exibido um

computador , no qual indica, caso esteja verde, que o computador está disponível, caso contrário, o computador
está indisponível.

A figura 2.4 exemplifica uma rede com mil trezentos e sessenta (1.360) computadores cadastrados, porém exibindo
apenas os dez primeiros computadores da rede. Os computadores exibidos na 2.4 estão divididos entre a sub-rede
“Raiz” e a sub-rede “SubRede1”. Quando um computador está na sub-rede “Raiz” não é exibido um valor no campo
“Sub-rede” da tabela. Para filtrar computadores cadastrados por uma determinada sub-rede, selecione no combo de
opções “Sub-rede”.

Figura 2.4: Janela de Ativos, tela inicial.

Para apagar todos computadores, primeiro selecione no combo “Sub-rede” a opção “Todos”, e em seguida clique
no botão “Excluir computadores” (representado pelo ícone de uma lixeira), localizado acima da tabela de compu-
tadores cadastrados. Ao clicar no botão, um pop-up com as opções para exclusão de computadores será exibido,
conforme mostra a figura 2.5. Esteja ciente que esta operação não poderá ser desfeita. Caso deseje continuar, digite
sua senha no campo “Senha” para confirmar a operação e feito isso, clique no botão “Apagar” para prosseguir a
operação.
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Figura 2.5: Janela de Ativos, excluindo todos computadores cadastrados.

Para excluir um ou mais computadores, basta selecionar o “checkbox” ao lado esquerdo dos computadores de-
sejados e clicar no botão “Excluir computadores”. Ao clicar no botão, um pop-up será exibido sobre a tabela de
computadores cadastrados, conforme mostra a figura 2.6. Digite sua senha no campo “Senha” para confirmar a
operação. Feito isso, clique no botão “Apagar” para prosseguir a operação.

Para excluir computadores de uma determinada sub-rede, primeiro selecione no combo “Sub-rede” a opção de-
sejada, e em seguida clique no botão “Excluir computadores”. Feito isso, um pop-up com as opções para exclusão
de computadores será exibido, conforme mostra a figura 2.6. Caso esteja com algum computador selecionado, você
deverá selecionar a opção “Apagar TODOS os computadores da sub-rede X” (sendo X a sub-rede escolhida). A op-
ção “Apagar computadores das sub-redes filhas” irá selecionar também todos os computadores de todas sub-redes
filhas da selecionada. Escolha a opção como desejar, e então, digite sua senha no campo “Senha” para confirmar a
operação. Feito isso, clique no botão “Apagar” para prosseguir a operação.

Proposta DOC.DILIGÊNCIA ITEM 01 (0798103)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 785



CAPÍTULO 2. FUNCIONALIDADES IN-BAND 14

Figura 2.6: Janela de Ativos, excluindo computadores cadastrados.

Para mover um ou mais computadores de sub-rede, basta selecionar o “checkbox” ao lado esquerdo dos compu-
tadores desejados e clicar no botão “Mover computadores selecionados de Sub-rede”, localizado acima da tabela de
computadores cadastrados. Ao clicar no botão, um pop-up será exibido sobre a tabela de computadores cadastrados,
conforme mostra a figura 2.7. Selecione a sub-rede que deseja mover os computadores selecionados e clique no botão
“Mover”.

Figura 2.7: Janela de Ativos, movendo computadores de sub-rede.

Clique no botão “Gerir Sub-redes” para ser direcionado para tela de gestão de sub-redes do sistema. A figura 2.8
exibe a tela com as funcionalidades de adicionar, editar e excluir sub-redes.
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Figura 2.8: Tela Sub-rede na Janela de Ativos.

Para adicionar uma nova sub-rede clique no botão “Adicionar”, um painel aparecerá ao lado direito solicitando
um nome para sub-rede e uma sub-rede pai, preencha os dados e clique no botão “Salvar” do painel que irá aparecer.

Para alterar o nome ou o pai de uma sub-rede, primeiro selecione a sub-rede desejada na árvore de sub-redes à
esquerda, depois clique no botão “Editar”, um painel aparecerá ao lado direito com as informações atuais da sub-
rede que está sendo editada. Altere as informações conforme deseja e clique no botão “Atualizar” do painel que irá
aparecer.

Para excluir uma sub-rede, primeiro selecione a sub-rede desejada na árvore de sub-redes à esquerda, depois
clique no botão “Excluir”, um painel aparecerá a direita conforme mostra a figura 2.9. Há duas formas de excluir
uma sub-rede. A primeira opção irá apagar a sub-rede e todas as sub-redes filhas, porém todos os computadores
cadastrados nesta árvore de sub-redes irão ser movidos para outra sub-rede indicada no combo de opções. Já a
segunda forma irá apagar a sub-rede, todas as sub-redes filhas e todos os computadores cadastrados nesta árvore.
Selecione uma das opções de exclusão e clique no botão “Confirmar”. É importante avisar que o elemento Raíz da
árvore de sub-redes não pode ser editada ou excluída.
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Figura 2.9: Opção de excluir sub-rede selecionada na tela Sub-rede da Janela de Ativos.

Para voltar a tela inicial de “Ativos” clique no botão “Voltar” ou clique novamente no item “Ativos” do menu
superior.

Clique no ícone da engrenagem , na coluna “Ações” (lado direito), para ser direcionado para tela de ações com
as funcionalidades referente ao computador selecionado. A figura 2.10 exibe a tela com as funções listadas no menu
vertical do lado direito.

Proposta DOC.DILIGÊNCIA ITEM 01 (0798103)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 788



CAPÍTULO 2. FUNCIONALIDADES IN-BAND 17

Figura 2.10: Tela de Ações na Janela de Ativos.

2.2.1 Inventário de Hardware

Para ver todas as características do computador tal como Mémoria, HD, BIOS, entre outros, clique no item Inventário
de Hardware no menu vertical, do lado esquerdo de sua tela. Será exibido do lado direito uma nova tela com todos
os dados referentes ao computador selecionado, como pode ser visto na figura 2.10.

Para selecionar o tipo de periférico, clique no combobox “Selecione a categoria” e escolha o que deseja visualizar.

2.2.2 Gerência de Estado

Clique em Gerenciar estado no menu vertical para iniciar, efetuar logout, hibernar, suspender, reiniciar ou desligar o
computador selecionado, de acordo com a Figura 2.11. Na sequência, será exibido um pop-up de confirmação. Clique
em “sim” para prosseguir com o comando.

Figura 2.11: Visualização de Rede - Gerenciamento de estado.
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2.2.3 Agendar Backup

Ao clicar no item “Agendar backup” do menu vertical, a tela da figura 2.12 será exibida. Essa funcionalidade permite
criar imagens do sistema para uma possível restauração caso seja necessário no futuro.

Figura 2.12: Visualização de Rede - Backup.

No campo “Volume Origem”, selecione uma das unidades disponíveis do computador selecionado (exemplo C,
D e etc) que se deseja criar a imagem. No campo “Destino do backup”, caso a opção “Local do backup” seja “Mesmo
computador”, selecione uma das unidades disponíveis do computador do cliente que se deseja salvar o backup. Caso
a “Local do backup” seja “Computador na rede” aparecerá um novo campo “Nome do computador” no qual deve
ser preenchido com o nome do computador de destino do backup, em seguida digite no campo “Destino do backup”
uma pasta compartilhada e pública do computador de destino indicado. É importante salientar que as unidades de
origem e destino devem ser diferentes. É possível ainda informar a data e hora que o backup deve ser realizado.
Clique em agendar para finalizar.

2.2.4 Despertador Automático

Para agendar uma data e hora para despertar automaticamente o computador, clique no item “Despertador Auto-
mático” do menu. Será exibida uma tela de acordo com a figura 2.13.
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Figura 2.13: Visualização de Rede - Despertador.

Preencha os campos “data” e “hora”. Caso deseje que o computador seja hibernado após o agendamento marque
o checkbox “Hibernar após agendamento”. Clique em “Agendar” para finalizar a operação.

Atenção: O computador deverá estar em estado de hibernação ou espera para ser despertado.

2.2.5 Criar Ponto de Restauração

Clique no item “Criar Ponto de Restauração” do menu e confirme a ação na sequência. O ponto será criado automa-
ticamente no computador selecionado.

2.2.6 Softwares Instalados

Para visualizar a lista de todos os softwares do computador selecionado clique na opção “Softwares Instalados” no
menu de contexto. Será exibida uma lista de softwares como pode ser visto na figura 2.14.

Para atualizar a lista de softwares do computador selecionado, clique no botão “Atualizar”. A lista de softwa-
res apresentada é dos softwares do computador de quando ele foi cadastrado ou da última vez em que o botão
“Atualizar” foi clicado.
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Figura 2.14: Visualização de Ativos - Softwares instalados.

Os softwares do tipo MSI podem ser desinstalados remotamente clicando no botão de desinstalação do lado
direito da tabela.

2.2.7 Diagnóstico de Hardware

Esta funcionalidade permite verificar o status dos principais componentes do computador gerenciado. Clicando no
item “Diagnóstico” no menu de contexto, o sistema irá exibir uma lista de componentes (Mémoria, HD, contralador
de vídeo e etc) e seus respectivos estados.

2.2.8 Sensores de hardware

Clique em Sensores de hardware no menu vertical para ver as informações de temperatura, tensão, ventiladores e
qualquer outro dado capturado pelos sensores do computador selecionado. As informações são exibidas dividas em
abas de acordo com a figura 2.15.
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Figura 2.15: Visualização de Rede - Sensores de hardware.

2.2.9 Conexão Remota

Para realizar uma conexão remota com o computador gerenciado clique na opção “Conexão Remota” no menu ver-
tical. Feito isso, um painel ilustrado pela figura 2.16 será exibido ao lado direito. Para continuar basta clicar no botão
“Conexão Remota” deste painel. Um sessão RDP (Remote Desktop Protocol) irá ser iniciada e poderá gerenciar o
computador remotamente. Entretanto, para que tudo funcione bem alguns cuidados devem ser tomados, veja a
seguir.

Figura 2.16: Visualização de Rede - Conexão Remota.

É importante destacar que, para conseguir realizar uma conexão remota, o navegador utilizado deve ser o Internet
Explorer 7.0 ou superior. Além disso, é necessário fazer configurações no navegador conforme descrito abaixo:

• Vá na opção "Ferramentas"do navegador e em seguida "Opções da Internet";
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• Feito isso, selecione a aba "Segurança"siga para "Sites confiáveis"e clique no botão "Sites";
• Na janela que irá abrir, adicione seu domínio da aplicação como site cofiável, por exemplo

“http://localhost/DTManager/”.
• Volte para tela anterior e clique no botão "Nível personalizado";
• Busque pela seção "Controles ActiveX e plug-ins"e mediante seção encontrada, selecione a opção “Habilitar”

para “Inicializar e executar scripts de controles ActiveX não marcados como seguros”.

Após todas essas configurações feitas, uma janela será exibida para efetivar o acesso remoto. Digite o usuário e
senha do computador que será realizado a conexão e clique em continuar.

2.2.10 Credencial vPro

As credenciais vPro são utilizadas para armazenar informações do gerenciamento Out-band do computador aces-
sado. Para obter mais informações sobre essa funcionalidade ver seção 3.1.

2.2.11 Screenshot

Ao selecionar o menu “Screenshots” no menu vertical será exibido um painel conforme a figura 2.17. Esta função
permite obter screenshots da máquina que está sendo gerenciada.

Ao clicar no botão “Screenshot” dentro do painel, um pop-up será aberto com capturas de telas do usuário da
máquina gerenciada. Caso este usuário tenha mais de um monitor no momento da captura, as imagens serão listadas
em ordem dentro do pop-up. Está função só funcionará corretamente caso haja: uma sessão do usuário aberta e o
serviço do cliente (DTManager Client) em execução.

Figura 2.17: Visualização de Rede - Screenshot.

2.2.12 Instalar MSI

Clique no item “‘Instalar MSI” no menu. Será aberto uma pop-up como pode ser visto na figura 2.18. Digite o caminho
do arquivo onde se encontra o instalador na máquina cliente e clique em “Instalar”.

Figura 2.18: Visualização de Rede - Instalação MSI.
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2.2.13 Excluir Computador

Para excluir o computador selecionado do pool de máquinas gerenciadas, clique no item “Excluir Computador” do
menu vertical e confirme. A máquina poderá ser cadastrada normalmente depois caso seja necessário.

2.3 ALERTAS

Comportamentos anômalos podem gerar alertas dos computadores gerenciados. No DTManager esses alertas são
divididos em quatro categorias, são elas:

• Alteração de hardware
• Intrusão de gabinete
• SMART pred-fail
• Dispositivos

Conforme mostra a imagem 2.19, os números que aparecem ao lado direito dos títulos da tabela se referem a
quantidade de ocorrências existentes para cada tipo de alerta correspondente.

Se alguma peça for trocada ou removida em um dos computadores cadastrado da rede um alerta de alteração de
hardware é gerado. Nesse alerta é especificado o computador, data e componentes alterados.

Caso o computador possua um sensor de intrusão de gabinete, e o mesmo seja violado, será gerado um alerta
dessa categoria. A figura 2.19 apresenta um exemplo desse alerta.

Figura 2.19: Tela de Alertas do DTManager exibindo alertas da categoria Intrusão de gabinete.

SMART é um sistema de monitoramento de discos rígidos que detecta e antecipa falhas através de vários indica-
dores de confiabilidade. Caso seja detectada alguma falha nos HDs dos computadores cadastrados uma alerta será
gerado.

Um alerta de Dispositivo é gerado quando o sistema encontra algum problema com os drivers dos componentes
do computador.

Caso queira gerar um relatório de um determinado tipo de alerta, selecione a categoria que gerar o relatório e
clique no botão “Gerar Relatório”, então será exibido abaixo da tabela de alertas o painel “Opções de Relatório”
conforme mostra a imagem 2.20. Neste painel é possível selecionar um relatório baseado em um período de tempo e
alertas que já foram resolvidos. Selecione as opções conforme deseja e clique o botão “PDF” ou “Planilha” localizados
na parte inferior do painel.
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Figura 2.20: Painel de opções para gerar relatórios dos de Alertas no DTManager.

2.4 CONFIGURAÇÃO DE AGENTES

Para configurar o intervalo de tempo em que os agentes rodam, clique na item “Agentes” do menu superior. De
acordo com a figura 2.21, será exibida uma lista com os dois agentes (Falha e Hardware).

O painel acima da tabela, indica a última verificação de comunicação com os agentes do DTManager. Sempre que
acessa esta janela uma nova verificação é realizada. Para realizar outra verificação sem sair da janela, clique no botão
“Testar novamente”.

Caso a mensagem indique que não foi possível estabelecer uma conexão com o agente do DTManager, verifique
se o mesmo está em execução. A falta de comunicação com o agente compromete funções do sistema.

Figura 2.21: Agentes de auditoria.

Para alterar o tempo do ciclo, clique no lápis à esquerda da tabela, coloque o tempo (em minutos) desejado

no campo que aparecerá na coluna “Intervalo” e clique no botão verde para confirmar. Caso queria cancelar a

operação, basta clicar no botão vermelho .

2.5 RELATÓRIOS

Para extrair relatórios, clique na item “Relatório” do menu superior. Você será redirecionado para a tela de relatórios,
de acordo com a figura 2.22. Um menu com todas as opções de relatórios disponíveis será exibida do lado esquerdo.
São elas:
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• Inventário de Software (Computador x Software)
• Inventário de Software (Software x Computador)
• Inventário de Hardware
• Inventário Consolidado (HW e SW)
• Inventário Personalizado de SW MSI (Gráfico)
• Inventário Personalizado (Hardware)
• Inventário Personalizado (Software)
• Relatório de Impressões

Figura 2.22: Tela de Relatórios, com a opção “Relatório de Impressões” selecionada.

Os relatórios inventários de software podem ser exportados para PDF ou Planilha. Clique no tipo de relatório
desejado para que seja mostrado as opções de exportação.

Os relatórios inventários hardware e consolidado são exportados diretamente para PDF.
Os relatórios inventários personalizados e o relatório de impressão permitem que você escolha os equipamentos

que devem aparecer no relatório de acordo com a figura 2.22.

2.6 GETÃO DE USUÁRIOS

Clicando no item “Gestão de Usuários” do menu superior, é possível visualizar todos os usuários cadastrados que
tem acesso ao DTManager.

Figura 2.23: Tela Gestão de Usuários, visão para usuários do tipo “Administrador”.
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Usuários do tipo “Administrador” têm acesso total ao sistema, ao passo que usuários do tipo “Comum” possuem
limitações nas suas ações. Usuários não ativos não podem realizar login no DTManager.

Para adicionar um novo usuário. Caso seja, basta clicar no botão “Novo Usuário”, que pode ser visto na Figura
2.23 (ação permitida somente para usuários do tipo “Administrador”). Você será direcionado para o preenchimento
do formulário (Figura 2.24). Todos os campos são obrigatórios.

Figura 2.24: Formulário para cadastro de novo usuário da tela Gestão de Usuários.

Para excluir um usuário, clique no botão excluir do lado direito da lista (ação permitida somente para usuários
do tipo “Administrador”). Será exibido um pop-up pedindo a confirmação, clique em “sim” para prosseguir.

Para editar um usuário, clique no botão editar que também está do lado direito da lista (ação permitida so-
mente para usuários do tipo “Administrador”). Você será redirecionado para uma tela semelhante a de cadastro
(Figura 2.24), porém com os campos já preenchidos com os dados atuais do usuário que deseja-se mudar as informa-
ções. Altere conforme a necessidade e clique no botão “Atualizar”.

Para acessar os logs do usuário, clique no botão logs que também está do lado direito da lista (ação permitida
somente para usuários do tipo “Administrador”). Você será redirecionado para uma tela de gerenciamento de logs
do usuário selecionado, apresentada na Figura 2.25. Nesta tela você poderá visualizar os logs do usuário em um
determinado período, obter relatórios destes logs em formato PDF ou Planilha e poder apagá-los caso desejar (o
usuário não pode apagar seus próprios logs).
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Figura 2.25: Área para gerenciamento de logs de usuário da tela Gestão de Usuários.

2.7 CONFIGURAÇÕES

Clicando no item “Configurações” do menu superior, é possível visualizar e editar configurações globais do DT-
Manager, tais como informações de SMTP, para envio de e-mail de alertas, e informações de Active Directory, para
controle de autenticação.

2.7.1 SMTP

Na tela de configurações, selecione o painel “SMTP para envio de alertas via e-mail”. Preencha o formulário com as
informações solicitadas, de acordo com a Figura 2.26. Todos os campos são obrigatórios.

Figura 2.26: Configurações - SMTP.
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2.7.2 Active Directory

Na tela de configurações, selecione o painel “Active Directory”. Preencha o formulário com as informações soli-
citadas, de acordo com a Figura 2.27. Todos os campos são obrigatórios. Autenticação no DTManager via Active
Directory só poderá ser realizada após cadastro das informações através deste formulário.

Figura 2.27: Configurações - Active Directory.
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Capítulo 3

Funcionalidades Out-band - vPro

O DTManager permite que o administrador gerencie seus equipamentos da rede que possuem a tecnologia vPro.
É possível gerenciar as máquinas de duas formas: vinculando as credenciais vPro à uma máquina já cadastrada
no DTManager ou de forma avulsa, informando no momento da conexão as credenciais (dessa forma é possível
gerenciar máquinas da rede que não estão cadastradas no DTManager e sem sistema operacional).

3.1 CADASTRO DE CREDENCIAIS

Para vincular as credenciais vPro de um equipamento já cadastrado no DTManager, clique no item “Ativos” do menu
superior, escolha o equipamento na lista e clique no botão de ações. Em seguida, clique no item “Credencial vPro” no
menu de contexto do lado esquerdo da tela. Um novo formulário será aberto do lado direito de acordo com a figura
3.1. Preencha os campos “IP/Host”, “Usuário” e “Senha”, e clique em “Salvar” na sequência.

Figura 3.1: Credenciais vPro

Após o cadastro das credenciais, a máquina estará pronta para ser gerenciada remotamente via vPro a partir do
console web do DTManager.

3.2 GERENCIAMENTO

Através do próprio DTManager é possível gerenciar uma máquina que possua a tecnologia vPro diretamente do
console web. As funções possíveis de gerenciamento via vPro são:

29
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• Visualizar informações gerais do vPro
• Agendar Alarme para despertar automaticamente (inclusive com a máquina desligada)
• Gerência de estado (ligar, desligar e reiniciar), incluindo boot direto para o BIOS
• Storge-Redirect (Imagens, CD/DVD e USB)
• KVM
• Inventário de Hardware
• Visualização de Log
• Configurações de consentimento de usuário

No menu superior, clique no item “vPro”. Será exibida uma tela com duas abas conforme apresenta a figura 3.2.
A primeira aba “Credencial de máquina avulsa” exige as credenciais da máquina que será gerenciada. Informe IP ou
Host, usuário e senha da máquina que deseja gerenciar e clique em “Prosseguir”.

Figura 3.2: Tela inicial do menu vPro. Aba “Credencial de máquina avulsa” selecionada.

Já a segunda aba “Máquinas Cadastradas com vPro” lista, em forma de tabela, as máquinas com credenciais vPro
previamente cadastradas (ver figura 3.3). Para gerenciar uma dessas máquinas basta seleciona-lá na tabela e clicar
em “Prosseguir”.

Figura 3.3: Tela inicial do menu vPro. Aba “Máquinas Cadastradas com vPro” selecionada.
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Figura 3.4: DTManager - gerenciamento vPro via console web.

Uma nova tela será exiba contendo um menu com as funcionalidades citadas. Clique no item do menu desejado
e ao lado direito será aberto um quadro para as configurações necessárias.

3.2.1 Informações Gerais

Obtenha informações sobre o vPro que está acessando, tais como firmware e versão SKU.

3.2.2 Despertador

Esta função serve para agendar uma data e hora para despertar o computador. A tabela exibida na figura 3.5 mostra
todos os despertadores cadastrados para a máquina gerenciada. Para adicionar um novo despertador clique no botão
“Adicionar”.

Figura 3.5: Painel “Despertador” da janela de gerenciamento via vPro.

Ao clicar no botão para adicionar um novo despertador o painel representado na figura 3.6 é exibido.
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O campo “Modo Exclusão” indica o modo de exclusão que será atribuído ao despertador que está sendo cadas-
trado. Caso seja escolhido a opção “Manual” o despertador só será apagado quando o usuário indicar que tal ação
deve ser feita. Já a opção “Automático”, apaga o despertador automaticamente após a sua execução.

Os campos “Data” e “Hora” indicam, respectivamente, a data e hora em que o despertador irá ser executado.
A área de “Recorrência” indica se o despertador será executado novamente no intervalo de dias, horas e minutos

indicados pelos respectivos campos.
Vale informar que só é permitido um único despertador como default e que os campos “Modo Exclusão” e “Eti-

queta” só são exibidos caso o despertador não seja default.
Preencha os campos conforme desejar e clique no botão “Agendar” para confirmar a operação, ou “Cancelar”

ignorar. Nenhuma ação é feita caso o computador esteja ligado na data e hora agendada.

Figura 3.6: Painel “Despertador” com opção adicionar novo despertador ativada.

3.2.3 Gerenciar Estado

Esta seção serve para desligar, ligar ou reiniciar o computador, inclusive com a possibilidade de dar boot direto para
o BIOS. Caso o computador esteja ligado, as opções são apenas de desligar ou reiniciar, do mesmo modo, caso o
computador esteja desligado, a única opção disponível é a de ligar.

A figura 3.7 ilustra o painel de “Gerência de estado”, no qual o computador acessado está ligado. Para executar
uma ação, selecione o a opção para “Próximo boot” e clique no botão relacionado.
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Figura 3.7: Painel “Gerência de estado” da janela de gerenciamento via vPro.

3.2.4 Storage Redirection

Realize redirecionamento de boot utilizando um CD/DVD ou uma imagem (ISO). É necessário que os agentes do
DTManager estejam executando no servidor.

3.2.5 KVM

O KVM (Keyboard-Video-Mouse Remote Control) permite o estabelecimento de uma ligação estável com computa-
dores remotos. Através dessa opção é possível acesso aos sistemas antes do boot, o que pode auxiliar na resolução de
um largo conjunto de problemas, incluindo falhas no disco e no sistema operacional.

Para acessar o KVM, clique no botão “KVM” no menu de contexto do lado esquerdo da tela. Feito isso, uma
nova janela será exibida. A figura 3.8 demonstra a utilização desta ferramenta. Para encerrar o gerenciamento do
computador remoto, basta fechar a janela ou clicar no botão “Desconectar”. Para acionar o comando “Ctrl + Alt +
Del” no computador remoto, clique no botão “Enviar Ctrl + Alt + Del”.

Figura 3.8: Janela de gerenciamento remoto utilizando o “KVM”.
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3.2.6 Inventário de Hardware

A figura 3.9 ilustra o painel “Inventário de Hardware”, no qual é possível acessar informações sobre os hardwares
que contém no computador gerenciado e gerar relatório com tais dados.

Para atualizar as informações dos hardwares, clique no botão “Atualizar & Reniciar”. Para gerar um relatório do
inventário de hardwares clique no botão “PDF”.

Figura 3.9: Painel “Inventário de Hardware” da janela de gerenciamento via vPro.

3.2.7 Event Log

Obtenha os Event Logs do vPro da máquina gerenciada, bem como informações sobre a capacidade ocupada, relató-
rios dos logs e funções de congelar/descongelar e limpar todos os logs. A figura 3.10 exibe o painel com as funções
citadas.

Para gerar o relatório dos logs clique no botão “PDF” caso deseje em formato pdf, ou clique no botão “Planilha”
caso deseje o relatório em formato de planilha.

O botão “Congelar” serve para congelar os logs, impedindo assim que sejam gerados novos logs ou que os logs
existentes sejam apagados. Tal botão só se torna visível quando o Event Log está descongelado. Ao passo em que o
botão “Descongelar” só se torna visível quando o Event Log está congelado.

O botão “Descongelar” libera as funções que alteram o estado da lista de logs.
O botão “Limpar” apaga todos os logs existente no vPro do computador gerenciado. Ao clicar será exibido uma

mensagem de confirmação, clique em “OK” para prosseguir.
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Figura 3.10: Painel “Event Log” da janela de gerenciamento via vPro.

3.2.8 Consetimento de Usuário

Visualize as configurações de consentimento de usuário. É possível alterar a linguagem do display (Onde é fornecido
o código de acesso para acesso remoto) dependendo da versão do firmware.
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Capítulo 4

Considerações Finais

O DTManager é um software desenvolvido pela Daten Tecnologia e não pode ser vendido separadamente. Para
mais informações a respeito do DTManager, procure por ajuda nos canais de relacionamento da Daten através do
site www.daten.com.br e/ou pelos canais de relacionamentos fornecidos dentro do próprio software.
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3ac0a416-84a2-4a24-a305-6bee7531d06f - October 21, 2020

1 / 2

PCMark 10 Idle Battery Life 10 h 38 min

Validation Result online validation is disabled

Run information

Result name DESKTOP-DJFGAGF_2020-10-21 08:28:10.0

Result details

SystemInfo Version 5.31.859

UI Version 2.1.2506 64

Test Version 1.0

Date October 21 2020

Duration 10 h 38 min

Id 3ac0a416-84a2-4a24-a305-6bee7531d06f

Test settings

Default settings used Yes

System details
General

Operating System Windows 10 Pro 64-bit 10.0.19041

Motherboard UNIWILL PF4NR1F

Memory 7596 MB DDR4 @1596 Mhz

BIOS American Megatrends International LLC B.0.02STD00

System Drive Model

Resolution 1920 x 1080 px

Power plan Alto desempenho

Processor

CPU AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics

Clock Frequency 2100 MHz

Max Frequency 2420 MHz

Processors 1

Cores 6 (12)

Package Socket FP5
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3ac0a416-84a2-4a24-a305-6bee7531d06f - October 21, 2020

2 / 2

Graphic adapters

GPU AMD Radeon(TM) Graphics

Manufacturer AMD/ATI

Dedicated Video Memory 512 MB DDR4

Total Available Graphics Memory 4310 MB

Core Clock 1500 MHz

Boost Clock

Memory Clock 1333 MHz

Driver Version 27.20.1032.2

Display 1 \\.\DISPLAY1 (1920 x 1080, 100% DPI scaling)

Storage devices

Drive 0  476 GB

Drive model IM2P33F8-512GD

Drive type SSD

External drive No (SCSI)

Partition 0 100 MB

Partition 1 C: (NTFS) 118 GB (67,8 GB free)

Partition 2 497 MB

Partition 3 D: (NTFS) 357 GB (357 GB free)

Batteries

Battery standard

Manufacturer OEM

Type Unknown

Cycle count 0

Designed capacity 53058 mWh

Full charged capacity 53058 mWh

Wear level 0,0%
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2020.
Srs. Servidores COINF/SEGI
 
Em atenção ao despacho, pedido de diligências,

evento sei nº 0797730, segue documento anexado pelo
liciante com proposta ora em análise,  item 01, evento sei
nº 0798103. 

 
Atenciosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 30/10/2020, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798104 e o código CRC DFE42E33.

0006837-69.2020.6.02.8000 0798104v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG, está unidade

entende que os esclarecimentos prestados, evento sei
nº 0798103; a priori, satisfazem as diligências
propostas, evento sei nº 0797730,

Ressalto, por oportuno, que inafastável o dever de
conferência de conformidade quando da entrega dos bens.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/10/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798173 e o código CRC F71F0AE9.

0006837-69.2020.6.02.8000 0798173v1
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Recife, 27 de outubro de 2020. 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  
 
 
 

Atendendo a sua solicitação através do Edital de pregão eletrônico nº 75/2020, com data de abertura para 27 de 
outubro de 2020, às 14:00 horas, que tem como objeto Notebooks, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos: 
 

ITEM Descrição Qtde 

3 

NOTEBOOK Tipo 3 – Fabricante: HP INC Marca: HP Modelo: HP Probook 445 G7 

Preço Unitário: 

R$ 14.390,00 (Quatorze mil e trezentos e noventa reais) 

Preço Total: 

R$ 57.560,00 (Cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta reais) 

04 

 
 

 

NOTEBOOK - TIPO 03  

  

PROCESSADOR  

  

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 12.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 

2300 pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);  

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional 

(ou aplicação);  

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W;  

  

  

PLACA MÃE  

  

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida 

especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, 

aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao 

mercado doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do 

fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;  
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2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura 

serão aceitos;  

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a 

este requisito através de firmware/software;  

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.  

   
BIOS  

  

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado.  

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS 

(informar a URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita 

realizar a mesma de forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.  

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB.  

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.  

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos 

padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do 

BIOS antes de passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático 

utilizando cópia segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do 

equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de 

atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo 

BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento.  

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento.  

   

MEMÓRIA  

  

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 32GB padrão DDR4-2666 ou superior.  

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois 

gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória 

configurado originalmente.  

   

ARMAZENAMENTO  

  

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 512GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 

ou superior;  

   

INTERFACE  

  

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;  
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2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 

(tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número 

mínimo de portas solicitadas;  

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;  

4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;  

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;  

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;  

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;  

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;  

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;  

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;  

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo 

Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e 

demonstrado em documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto 

Docking Station para a interface ofertada.  

VÍDEO  

  

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB;  

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.  

   

TELA  

  

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;  

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD.  

  

  

REDE  

  

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;  

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;  

   

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS  

  

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;  

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES;  

3. Homologado pela ANATEL;  
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ÁUDIO  

  

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;  

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;  

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;  

4. Possuir microfone integrado ao gabinete;  

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, 

microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e 

reabilitado da mesma forma automática quando necessário.  

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender 

essa solicitação;  

   

TECLADO E MOUSE  

  

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com;  

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função;  

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de 

funções;  

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por 

abrasão ou por uso prolongado;  

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.  

   

GABINETE  

  

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;  

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;  

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer 

parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação.  

  

  

BATERIA E FONTE  

  

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com 

no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do 

fabricante;  

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;  

   

SEGURANÇA E RASTREAMENTO  
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1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:  

 O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS 

operando em modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela 

internet que, em caso de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do 

mesmo e ainda execução das seguintesfuncionalidades:  

 Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja 

utilizado ou reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um 

comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas no 

HD ou arquivosespecíficos;  

 Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, 

mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão; As 

funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um 

console web;  

 Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, 

nativamente presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o 

período da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na 

configuração inicial.  

 A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá 

ocorrer através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-

gb/partners/compatibility) ou por site público de outro fabricante que execute 

comprovadamente as mesmas funcionalidades solicitadas;  

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:  

 Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para 

apagar os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo 

que sejam  

 
recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza 

dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link 

ou catalogo público;  

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão 

digital, smartcard;  

 
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar 

configurações individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir 

ou bloquear acesso às portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc.  
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 Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de 

monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursos mínimos: Visualizar a 

configuração do seu hardware e dos softwares instalados;  

Verificar a validade da garantia do seu hardware;  

 Receber notificações de atualizações 

importantes de drivers do seu hardware; 

Executar um diagnóstico no seu hardware 

para verificar algum problema;  

 Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria e armazenamento;  

   

SOFTWARE  

  

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 

Professional x64, devidamente instalado e configurado;  

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e 

drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que 

permita realizar o download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de 

pendrive para recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.  

   

ACESSÓRIOS  

  

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e 

cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, 

acompanhadas dos respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os 

equipamentos ofertados;  

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 

DPIs;  

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento 

ou em regime de OEM.  

   

MONITOR  

  

1. Cada equipamento deverá acompanhar no mínimo 02 (dois) monitores com as seguintes características 

mínimas abaixo:  

2. Tecnologia LED mínimo 23.5 polegadas LED IPS ou superior;  

3. Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9;  

4. Brilho mínimo de 250 cd/m2;  

5. Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1;  

6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms;  
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7. Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus;  

8. Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus;  

9. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores;  

10. Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior;  

11. Possuir interfaces de conexões tipo Display Port;  

12. Deve possuir obrigatoriamente regulagem de altura de no mínimo 10cm e rotação da tela mínima de 

90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot), 

não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência;  

13. Deve ser compatível com Windows 10;  

14. Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136, 1 (um) 

cabo de vídeo Display Port;  

15. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação 

automática de voltagem;  

   

DOCKING STATION  

  

1. Deve possuir interface para conexão com linha de Notebooks ofertado;  

2. Possuir botão de ligar e desligar devidamente identificado com indicador luminoso;  

3. Deve possuir no mínimo as seguintes interfaces / conectores externos:  

4. 02(duas) portas Disply Port para monitores;  

5. 03(três) portas USB 3.0 e 01 (uma) USB-C;  

6. 01(uma) interface RJ-45 para rede ethernet 10/100/1000Mbits;  

7. Possuir suporte para conexão de dispositivo de segurança compatível com trava de segurança do tipo 

kensington ou Noble Lock;  

8. Possuir conector externo do tipo Combopara áudio;  

9. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e 

atendimento Onsite;  

10. Deverá ser comprovado em documento do fabricante que a docking station ofertada são de fabricação  

(própria ou OEM) e que a respectiva é totalmente compatível, homologada e funcional com o 

Notebook Tipo III ofertado. A comprovação ser realizada através de catalogo do produto 

ofertado, que deverá ser de domínio público com data anterior a publicação desse edital.  

   

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE  

  

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 

comprovado através do respectivo certificado;  

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em 

Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar 

certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  
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– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: 

segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 

7.174/2010, art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – 

Inmetro 170/2012;  

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 

como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 

(PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 

Hazardous Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de 

certificação emitida por instituição  pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer 

outro meio  de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme 

previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;  

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação 

deverá ser apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl).  

  

  

GARANTIA E SUPORTE  

  

1. Os equipamentos ofertados deverão possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima 

de 60 (sessenta e seis) meses para notebook, bateria e monitores, todos esses com reposição de 

peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação deverá ocorrer através de 

documentação oficial do fabricante do equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor 

ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, 

manuais, folders, etc;  

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a 

condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis.  

   

OUTROS REQUISITOS  

  

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma 

marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta 

ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;  

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em 

conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de 

terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica 

pelo próprio fabricante quando solicitada.  

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e 

apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de 

certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. 
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Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o 

endereço do site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;  

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, 

apontado a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A 

simples repetição das especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará 

na desclassificação da proponente;  

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 

informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações 

técnicas de como remover e recolocar as peças externas e internas do modelo do equipamento. 

Comprovar com o envio dos manuais, na forma digital, juntamente com a proposta comercial ou 

apresentar link ativo do site do fabricante;  

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes 

externos e internos com os mesmos modelos e marca;  

7. A poderá abrir o equipamento ou substituir componentes internos como memória e disco rígido 

sem perda da garantia;  

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para 

comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de 

série;  

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e 

downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser 

facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, 

conforme etiqueta permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço;  

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware 

através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu 

“WebSite”, deverá fornecer juntamente com os equipamentos um software devidamente 

instalado, capaz de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos 

ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos 

equipamentos.  

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico 

para realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse 

sistema de atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na 

página de internet do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por 

sistemas externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet.  

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na 

modalidade onsite, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos 

produtos ou de domínio público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o 

endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, 

será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do fabricante dos 

equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção durante o período de dos produtos ofertados.  

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de 

garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser 
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realizada por meio de documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, 

através de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 

mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a 

comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 

indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e manutenção 

durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá 

ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os 

poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas.  

   

LÓGISTICA REVERSA  

  

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a 

efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação 

final ambientalmente adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, 

conforme abaixo:  

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno 

dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de: VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço 

de SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura 

para executar a logística reversa.  

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante.  

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. 

Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. 

Esses números, serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.  

6. recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.  

 
 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública, 

conforme item 7.5 , do edital em referência. 

 

PRAZOS DE ENTREGA:  

 

Conforme item 20.1 – O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 60 (sessenta) dias contados a 

partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou documento equivalente. 
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Rua Gal Abreu e  Lima, 222 

Rosarinho – 52041-040 
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

 
Av. Nossa Senhora dos 

 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 
Fone/Fax: 83 3226.1422 

plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – BELÉM / PA 

 

Av. Romulo Maiorana, 700 
Sl. 1709 – Edf. Vitta Office 

plugnetpa@plugnetshop.com.br 

 

 

 

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme item 22 do Edital. 

 

LOCAL DE ENTREGA:  

De  segunda  a  sexta-feira,  na  Seção  de  Almoxarifado  do Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  

localizada  na  Avenida  Menino  Marcelo, 5113 –  Serraria,  Maceió/AL,  CEP:  57046-000,  sob agendamento 

através do telefone (82) 3328-1947; 

A. Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19 e sexta-feira das 7h30min às 13h30min. 

 

Procedência: Nacional, adquirido no mercado nacional, através da HP Brasil e seus Distribuidores credenciados 

no Brasil. 

CHAMADOS VIA 0800 HPE -  0800 709 77 51   

IMPOSTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS E DEMAIS ENCARGOS: Incluso no preço dos equipamentos. 

 
Alíquota do ICMS no Estado de Pernambuco: 18% 
 
Dados da empresa: 
Razão Social: Plugnet Comércio e Representações LTDA 
Inscrição Estadual: Nº. - 024144495 
CNPJ Nº.: 02.213.325/0001-88  
Endereço: Rua General Abreu e Lima, 222 Rosarinho, Recife-PE. CEP: 52050-050. 
Fone/Fax: 81 3426.7006  
 
 
Dados Bancários: 
Banco: Banco do Brasil S.A. – 001 
Agência: Casa Forte – 1509-1 (Recife – PE) 
Conta Corrente: 9.075-1 
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Dados do responsável para assinatura do contrato: 
Nome : Breno José de Araújo Tavares 
Estado Civil: Casado 
Profissão : Empresário 
RG: 1.862.424 – SSP/RN 
CPF: 376.381.144-34 
Endereço : Rua Jorge de Albuquerque, 31, Apto. 1201, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.061-100 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Recife, 27 de outubro de 2020. 

 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  
 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
A PLUGNET Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de seu 

representante legal infra-assinado, DECLARA, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do 

artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 17.07.2002, e no Inciso VI do artigo 15 da Lei Estadual n.º 

12.340/2003, de 27.01.2003, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no referido Edital. 

 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Recife, 27 de outubro de 2020. 

 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  
 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 
 
 
 
A PLUGNET Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de seu 

representante legal infra-assinado, Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade 

ideológica, previsto no artigo 299 do Código  Penal  Brasileiro,  declaramos  que  não  há  sócios,  gerentes,  

diretores  ou  responsáveis  técnicos  na  empresa Plugnet Comércio e Representações Ltda, CNPJ: 

02.213.325/0001-88, que sejam:  

 

a) membros ou servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, efetivos, comissionados, cedidos ou 

colocados à disposição da Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 

membro ou servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, este último quando ocupante de cargo de 

direção, chefia e assessoramento, servidor cedido ou colocado à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 
CPF: 376.381.144-34 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  
 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 

 
 
 
 
 
 A Plugnet Comércio e Representações LTDA, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ 02.213.325/0001-

88, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art.27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que, não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de 

dezesseis anos e não emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz. 

  
 
 Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Ao 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  
 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 
 
 

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 02.213.325/0001-88, sediada na Av. 

Santos Dumont, 599 – Rosarinho - Recife-PE, CEP 52.050-050, declara, sob as penalidades da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores. 

 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Ao 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  
 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de 

seu representante legal infra-assinado, DECLARA que: 

 

 

• Estão inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, 

conforme discriminado no Anexo I – Termo de Referência, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

frete, seguro, etiquetagem, mão-de-obra, e quaisquer outros serviços de despesas, que incidam sobre a 

execução do objeto.  

 

 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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Recife, 27 de outubro de 2020. 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
   PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por 

intermédio de seu representante legal, Breno José de Araújo Tavares, portador da carteira de identidade nº 

1862424 SSP/RN, inscrito no Ministério da fazenda sob o nº 376.381.144-34, como representante 

devidamente constituído da PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA doravante denominado PLUGNET 

INFORMÁTICA, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020, foi elaborada de maneira 

independente PLUGNET INFORMÁTICA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Edital 

Pregão Eletrônico nº 75/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Pregão 

Eletrônico nº 75/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato da Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Edital 

Pregão Eletrônico nº 75/2020, antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 

Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  
 

 

 
 
 

Prezados Senhores, 

 

A Plugnet Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, inscrição estadual nº 

18.1.001.0241444-4, estabelecida na Rua General Abreu e Lima, 222 - Rosarinho, Recife/PE, está honrada em 

responder sua solicitação. Estamos encaminhando para apreciação nossa Proposta. 

 

Concordamos e atendemos a todos os requisitos solicitados no Pregão Eletrônico nº 75/2020, para o 

FORNECIMENTO de equipamentos de informática, conforme proposta apresentada e nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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1 Introdução ao HP Client Security
Manager

O HP Client Security permite-lhe proteger os seus dados, dispositivo e identidade, aumentando
assim a segurança do seu computador.

Os módulos de software disponíveis para o seu computador podem variar consoante o seu modelo.

Os módulos de software do HP Client Security podem estar pré-instalados, pré-carregados ou
disponíveis para transferência no web site da HP. Para obter mais informações, visite
http://www.hp.com.

NOTA: As instruções neste manual estão escritas segundo o pressuposto que os módulos de
software do HP Client Security já estão instalados.

Funcionalidades do HP Client Security
A tabela seguinte descreve as funcionalidades essenciais dos módulos do HP Client Security.

Funcionalidades do HP Client Security 1
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Módulo Funcionalidades essenciais

HP Client Security Manager Os administradores podem executar as seguintes funções:

Proteger o seu computador antes de o Windows® iniciar

Proteger a sua conta do Windows utilizando uma autenticação
segura

Gerir o seu início de sessão e palavras-passes para websites e
aplicações

Alterar facilmente a palavra-passe do seu sistema operativo
Windows

Utilizar impressões digitais para segurança e comodidade
extras

Configurar um smart card, cartão sem contacto ou cartão de
proximidade para autenticação

Utilizar o seu telefone Bluetooth como método de identificação

Definir um PIN para expandir as suas opções de autenticação

Configurar políticas de início de sessão e de sessão

Criar cópias de segurança e restaurar os dados do programa

Adicionar mais aplicações, tais como HP Drive Encryption, HP
File Sanitizer, HP Trust Circles, HP Device Access Manager e
HP Computrace

Os utilizadores gerais podem executar as seguintes funções:

Ver as definições do Estado de encriptação e Device Access
Manager.

Ativar o Computrace.

Configurar as Preferências e as opções de Cópia de Segurança
e Restauro.

Password Manager Os utilizadores gerais podem executar as seguintes funções:

Organizar e configurar nomes de utilizador e palavras-passe.

Criar palavras-passe mais seguras para melhorar a segurança
das contas de correio eletrónico e contas da Web. O Password
Manager preenche e submete automaticamente as
informações.

Otimizar o processo de início de sessão com a funcionalidade
Início de Sessão Único, que memoriza automaticamente e
aplica as credenciais de utilizador.

Marcar uma conta como comprometida, para que possa ser
alertado para outra(s) conta(s) com credenciais semelhantes.

Importar dados de início de sessão de um navegador
compatível.

HP Drive Encryption (apenas alguns modelos) Fornece a encriptação completa e ao nível do volume para a
unidade de disco rígido.

Força a autenticação antes de arranque para desencriptar e
aceder aos dados.

Oferece a opção de ativar unidades de autoencriptação (apenas
alguns modelos).
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Módulo Funcionalidades essenciais

HP Device Access Manager Permite aos gestores de TI controlarem o acesso a dispositivos
com base em perfis de utilizador.

Impede que utilizadores não autorizados retirem dados
utilizando suportes de armazenamento externos e introduzam
vírus no sistema partir de suportes de dados externos.

Permite aos administradores desativarem o acesso a
dispositivos de comunicação de indivíduos específicos ou
grupos de utilizadores.

HP Trust Circles Protege ficheiros e documentos.

Encripta ficheiros em pastas especificadas pelo utilizador e
protege-os dentro de um círculo de confiança.

Permite que os ficheiros sejam utilizados e partilhados apenas
por membros do círculo de confiança.

Recuperação de Roubo (Computrace, adquirido em
separado)

Requer a compra separada de subscrições de controlo e
rastreio para ser ativado.

Fornece o rastreio de ativos protegidos.

Monitoriza a atividade de utilizadores, assim como alterações
no hardware e software.

Permanece ativo mesmo se a unidade de disco rígido for
reformatada ou substituída.

Descrição do produto HP Client Security e exemplos de
utilização comum

A maioria dos produtos HP Client Security possui autenticação de utilizador (normalmente uma
palavra-passe) e uma cópia de segurança administrativa para obter o acesso se as palavras-passe
forem perdidas, esquecidas ou não estiverem disponíveis ou sempre que a segurança empresarial
necessitar do acesso.

NOTA: Alguns dos produtos HP Client Security estão concebidos para restringir o acesso a dados.
Os dados devem ser encriptados quando são tão importantes que o utilizador prefira perder as
informações a vê-las comprometidas. Recomenda-se que seja criada uma cópia de segurança de
todos os dados num local seguro.

Password Manager

O Password Manager armazena nomes de utilizador e palavras-passe e pode ser utilizado para:

Guardar nomes de início de sessão e palavras-passe para o acesso à Internet ou ao correio
eletrónico.

Iniciar automaticamente a sessão do utilizador num web site ou correio eletrónico.

Gerir e organizar autenticações.

Selecionar um ativo da Web ou rede e aceder diretamente à hiperligação.

Ver nomes e palavras-passe sempre que necessário.

Descrição do produto HP Client Security e exemplos de utilização comum 3
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Marcar uma conta como comprometida, para que possa ser alertado para outra(s) conta(s) com
credenciais semelhantes.

Importar dados de início de sessão de um navegador compatível.

Exemplo 1: Uma agente de aquisições de um grande fabricante faz a maior parte das suas
transações empresariais através da Internet. Também visita frequentemente vários web sites
populares que necessitam de informações de inicio de sessão. Ela conhece as questões de
segurança, por isso não utiliza a mesma palavra-passe em todas as contas. A agente de aquisições
decidiu utilizar o Password Manager para fazer a correspondência entre as várias hiperligações da
Web e os vários nomes de utilizador e palavras-passe. Quando ela inicia sessão num web site, o
Password Manager apresenta automaticamente as credenciais. Se ela quiser ver os nomes de
utilizador e as palavras-passe, o Password manager pode ser configurado para as apresentar.

O Password Manager também pode ser utilizado para gerir e organizar as autenticações. Esta
ferramenta vai permitir ao utilizador selecionar um ativo da Web ou rede e aceder diretamente à
hiperligação. O utilizador também pode visualizar os nomes de utilizador e as palavras-passe sempre
que necessário.

Exemplo 2: Um funcionário empenhado foi promovido e agora vai gerir todo o departamento de
contabilidade. A equipa tem de iniciar sessão em várias contas de cliente na Web, cada uma
utilizando diferentes informações de início de sessão. As informações de início de sessão têm de ser
partilhadas com outros funcionários, por isso a confidencialidade é essencial. O funcionário decide
organizar todas as hiperligações da Web, ou nomes de utilizador da empresa e as palavras-passe no
Password Manager. No final o funcionário implementa o Password Manager junto dos funcionários
para que estes possam trabalhar em contas Web e sem terem de saber as credenciais de início de
sessão que estão a utilizar.

HP Drive Encryption (apenas alguns modelos)

O HP Drive Encryption é utlizado para restringir o acesso aos dados em toda a unidade de disco
rígido ou numa unidade secundária. O Drive Encryption também pode gerir unidades de
autoencriptação.

Exemplo 1: Um médico quer certificar-se de que apenas ele pode aceder aos dados na unidade de
disco rígido do seu computador. O médico ativa o Drive Encryption, que requer a autenticação antes
de arranque antes do início de sessão no Windows. Depois de configurado, não é possível aceder à
unidade de disco rígido sem uma palavra-passe antes que o sistema operativo inicie. O médico pode
otimizar ainda mais a segurança da unidade se escolher encriptar os dados com a opção de unidade
de autoencriptação.

Exemplo 2: Um administrador hospitalar pretende garantir que apenas os médicos e pessoal
autorizado podem aceder aos dados no computador local, sem terem de partilhar palavras-passe
pessoais. O departamento de TI adiciona o administrador, os médicos e o pessoal autorizado como
utilizadores do Drive Encryption. Agora, apenas o pessoal autorizado pode arrancar o computador ou
domínio utilizando o respetivo nome de utilizador e palavra-passe.

HP Device Access Manager (apenas alguns modelos)

O HP Device Access Manager permite a um administrador restringir e gerir o acesso a hardware. O
Device Access Manager pode ser utilizado para bloquear o acesso não autorizado a unidades flash
USB onde os dados possam ser copiados. Também pode restringir o acesso a unidades de CD/
DVD, controlar dispositivos USB, ligações de rede, etc. Um exemplo poderia ser uma situação na
qual os vendedores externos precisem de acesso aos computadores da empresa mas quer não
possam copiar os dados para uma unidade USB.

Exemplo 1: Um gestor de uma empresa de fornecimento médico trabalha frequentemente com
registos médicos pessoais, assim como informações comerciais. Os funcionários precisam de
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acesso a estes dados, mas é extremamente importante que os dados não sejam removidos do
computador através de uma unidade USB ou de qualquer outro suporte de armazenamento externo.
A rede é segura, mas oc computadores possuem gravadores de CD e portas USB que podem
permitir que os dados sejam copiados ou roubados. O gestor utiliza o Device Access Manager para
desativar as portas USB e os gravadores de CD para que não possam ser utilizados. Apesar de as
portas USB estarem desbloqueadas, o rato e o teclado continuarão a funcionar.

Exemplo 2: Uma empresa de seguros não quer que os seus funcionários instalem ou transfiram
software ou dados pessoais de casa. Alguns funcionários precisam de acesso às portas USB de
todos os computadores. O gestor de TI utiliza o Device Access Manager para permitir o acesso a
alguns funcionários e a bloquear o acesso externo a outros.

Computrace (adquirido em separado)

O Computrace (adquirido em separado) é um serviço que pode rastrear a localização de um
computador roubado sempre que o utilizador acede à Internet. O Computrace também pode ajudar a
gerir e localizar computadores à distância, assim como monitorizar a utilização e as aplicações do
computador.

Exemplo 1: O diretor de uma escola pediu ao departamento de TI que monitorize todos os
computadores da escola. Depois de fazer o inventário dos computadores, o administrador de TI
registou todos os computadores no Computrace para que estes possam ser rastreados no caso de
alguma vez serem roubados. Recentemente, a escola descobriu que vários computadores tinha
desaparecido, por isso o administrador de TI alertou as autoridades e os representantes do
Computrace. Os computadores foram localizados e devolvidos à escola pelas autoridades.

Exemplo 2: Uma agência imobiliária precisa de gerir e atualizar todos os computadores por todo o
mundo. Eles utilizam o Computrace para monitorizar e atualizar os computadores sem terem de
enviar um técnico de TI pessoalmente a cada computador.

Alcançar objetivos essenciais de segurança
Os módulos do HP Client Security podem trabalhar em conjunto para fornecer uma solução para
diversas questões de segurança, incluindo objetivos essenciais de segurança:

Proteger contra roubo direcionado

Restringir o acesso a dados sensíveis

Prevenir o acesso não autorizado a partir de localizações internas ou externas

Criar políticas de palavras-passe seguras

Alcançar objetivos essenciais de segurança 5
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Proteger contra roubo direcionado

Um exemplo de roubo direcionado seria o roubo de um computador com dados confidenciais e
informações de cliente no ponto de verificação de segurança de um aeroporto. As seguintes
funcionalidades ajudam a proteger contra o roubo direcionado:

A funcionalidade de autenticação antes de arranque, se ativada, ajuda a impedir o acesso ao
sistema operativo.

HP Client Security�Ver HP Client Security na página 13.

HP Drive Encryption�Ver HP Drive Encryption (apenas alguns modelos) na página 31.

A encriptação ajuda a garantir que não possível aceder aos dados mesmo se a unidade de
disco rígido for removida instalada num sistema não seguro.

O Computrace pode rastrear a localização do computador após o roubo.

Computrace�Ver Recuperação de roubo (apenas alguns modelos) na página 55.

Restringir o acesso a dados sensíveis

Imagine que um auditor contratado está a trabalhar no local e tem acesso a um computador para
rever dados financeiros sensíveis. O auditor não deve poder imprimir os ficheiros ou guardá-lo num
dispositivo gravável, como um CD. A seguinte funcionalidade ajuda a restringir o acesso aos dados:

O HP Device Access Manager permite aos gestores de TI restringirem o acesso a dispositivos
de comunicação de forma que não seja possível copiar informações sensíveis da unidade de
disco rígido. Consulte Vista Sistema na página 45.

Prevenir o acesso não autorizado a partir de localizações internas ou
externas

O acesso não autorizado a um computador empresarial não seguro implica um risco muito elevado
para os recursos de rede empresarial, tais como informações dos serviços financeiros, um executivo,
ou a equipa de Investigação e Desenvolvimento, e para informações privadas, tais como registos
hospitalares e registos financeiros pessoais. As seguintes funcionalidades ajudam a prevenir o
acesso não autorizado:

A funcionalidade de autenticação antes de arranque, se ativada, ajuda a impedir o acesso ao
sistema operativo. Consulte HP Drive Encryption (apenas alguns modelos) na página 31.

O HP Client Security ajuda a garantir que um utilizador não autorizado não consegue obter
palavras-passe ou aceder a aplicações protegidas por palavra-passe. Consulte HP Client
Security na página 13.

O HP Device Access Manager permite aos gestores de TI restringirem o acesso a dispositivos
graváveis de forma que não seja possível copiar informações sensíveis da unidade de disco
rígido. Consulte HP Device Access Manager (apenas alguns modelos) na página 44.

Criar políticas de palavras-passe seguras

Se for implementada uma política empresarial que requeira a utilização de uma política de palavras-
-passe para dezenas de aplicações baseadas na Web e bases de dados, o Password Manager
oferece um repositório protegido para as palavras-passe e a conveniência do Início de Sessão
Único. Consulte Password Manager na página 19.

6 Capítulo 1   Introdução ao HP Client Security Manager
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Elementos adicionais de segurança

Atribuição de funções de segurança

Na gestão da segurança informática (especialmente para organizações de grande dimensão), uma
prática importante é a divisão de responsabilidades e direitos entre os diferentes tipos de
administradores e utilizadores.

NOTA: Numa organização de pequena dimensão ou para uso individual, estas funções podem ser
detidas pela mesma pessoa.

No HP Client Security, as funções e responsabilidades de segurança podem ser divididas da
seguinte forma:

Gestor de Segurança - define o nível de segurança da empresa ou rede e determina as
funcionalidades de segurança a implementar, tais como o Drive Encryption.

NOTA: Muitas das funcionalidades do HP Client Security podem ser personalizadas pelo
gestor de segurança em colaboração com a HP. Para obter mais informações, visite
http://www.hp.com.

Administrador de TI - aplica e gere as funcionalidades de segurança definidas pelo gestor de
segurança. Também ativa e desativa algumas funcionalidades. Por exemplo, se o gestor de
segurança decidiu implementar smart cards, o administrador de TI pode ativar o modo palavra-
-passe e o modo smart card.

Utilizador - utiliza as funcionalidades de segurança. Por exemplo, se o gestor de segurança e o
administrador de TI ativaram o modo smart card para o sistema, o utilizador pode configurar o
PIN do smart card e utilizá-lo para a autenticação.

CUIDADO: Recomenda-se que os administradores sigam as "melhores práticas" na restrição dos
privilégios do utilizador final e na restrição do acesso dos utilizadores.

Não devem ser concedidos privilégios administrativos a utilizadores não autorizados.

Gerir as palavras-passe do HP Client Security

A maioria das funcionalidades do HP Client Security estão protegidas por palavra-passe. A tabela
seguinte lista as palavras-passe utilizadas mais frequentemente, o módulo de software onde a
palavra-passe está configurada e a função da palavra-passe.

As palavras-passe que são configuradas e utilizadas apenas por administradores de TI também
estão indicadas nesta tabela. Todas as restantes palavras-passe podem ser configuradas por
utilizadores normais ou administradores.

Palavra-passe do HP Client
Security

Configurada no seguinte
módulo

Função

Palavra-passe de início de
sessão do Windows

Painel de Controlo do
Windows ou HP Client
Security

Pode ser utilizado para o início de sessão
manual e para autenticação para aceder
às várias funcionalidades do HP Client
Security.

Elementos adicionais de segurança 7
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Palavra-passe do HP Client
Security

Configurada no seguinte
módulo

Função

Palavra-passe da Cópia de
Segurança e Recuperação do
HP Client Security

HP Client Security, por
utilizador individual

Protege o acesso ao ficheiro da Cópia de
Segurança e Recuperação do HP Client
Security.

PIN do Smart Card Credential Manager Pode ser utilizado como autenticação
multifator.

Pode ser utilizado como autenticação do
Windows.

Autentica utilizadores do Drive Encryption,
se o smart card estiver selecionado.

Criar uma palavra-passe segura

Ao criar palavras-passe, tem de seguir todas as especificações definidas pelo programa. No entanto,
deve considerar as seguintes orientações para o ajudar a criar palavras-passe seguras e reduzir as
hipóteses de a sua palavra-passe ficar comprometida:

Utilize palavras-passe com mais de 6 carateres, de preferência mais de 8.

Misture letras maiúsculas e minúsculas na sua palavra-passe.

Sempre que possível, misture carateres alfanuméricos e inclua carateres especiais e marcas de
pontuação.

Substitua as letras de uma palavra-chave por carateres especiais ou números. Por exemplo,
pode utilizar o número 1 para as letras l ou L.

Combine palavras de 2 ou mais idiomas.

Divida uma palavra ou frase com números ou carateres especiais no meio, por exemplo:
�Maria2-2Gato45.�

Não utilize uma palavra-passe que esteja no dicionário.

Não utilize o seu nome na palavra-passe, ou outras informações pessoais, tais como a data de
nascimento, nomes de animais de estimação ou nome da mãe, mesmo se os escrever ao de
trás para a frente.

Mude frequentemente as palavras-passe. Pode alterar apenas alguns carateres na palavra-
-passe.

Se escrever a sua palavra-passe, não a guarde num local normalmente visível próximo do
computador.

Não guarde a palavra-passe num ficheiro, tal como numa mensagem de correio eletrónico, do
computador.

Não partilhe contas ou divulgue a sua palavra-passe.

Efetuar a cópia de segurança das credenciais e definições

Pode utilizar a ferramenta de Cópia de Segurança e Restauro do HP Client Security como
localização central a partir da qual pode efetuar a cópia de segurança e o restauro das credenciais
de segurança de alguns dos módulos do HP Client Security instalados.

8 Capítulo 1   Introdução ao HP Client Security Manager
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2 Informação básica

A fim de configurar o HP Client Security para utilização com as suas credenciais, inicie o HP Client
Security de uma das seguintes formas. Assim que o assistente tiver sido concluído por um utilizador,
não pode ser iniciado novamente por esse utilizador.

1. No ecrã Iniciar ou Aplicações, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

� ou �

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque em HP Client Security Gadget
(Windows 7).

� ou �

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

� ou �

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque no ícone HP Client Security na área de
notificação e em seguida selecione Abrir HP Client Security.

2. O assistente de configuração do HP Client Security é iniciado com a página de boas-vindas
apresentada.

3. Leia o ecrã de boas-vindas, verifique a sua identidade escrevendo a sua palavra-passe do
Windows e clique ou toque em Seguinte.

É-lhe pedido que crie uma palavra-passe, se ainda não tiver criado uma palavra-passe do
Windows. É necessária uma palavra-passe do Windows para proteger a sua conta do Windows
contra o acesso por pessoas não autorizadas e para utilizar as funcionalidades do HP Client
Security.

4. Na página HP SpareKey, selecione três perguntas de segurança. Introduza uma resposta para
cada pergunta e em seguida clique em Seguinte. Também são permitidas perguntas
personalizadas. Para obter mais informações, consulte HP SpareKey � Recuperação da
palavra-passe na página 15.

5. Na página Impressões digitais, registe pelo menos o número mínimo de impressões digitais
obrigatórias e em seguida clique ou toque em Seguida. Para obter mais informações, consulte
Impressões digitais na página 13.

6. Na página Encriptação de dados, ative a encriptação, crie a cópia de segurança da chave e em
seguida clique ou toque em Seguinte. Para mais informações, consulte a Ajuda do software
HP Drive Encryption.

NOTA: Isto aplica-se a um cenário em que o utilizador é um administrador e o assistente de
configuração do HP Client Security não foi configurado previamente por um administrador.

9
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7. Na última página do assistente, clique ou toque em Concluir.

Esta página fornece o estado das funcionalidades e credenciais.

8. O assistente de configuração do HP Client Security assegura a ativação das funcionalidades
Just In Time Authentication e File Sanitizer. Para mais informações, consulte a Ajuda do
software HP Device Access Manager e a Ajuda do software HP File Sanitizer.

NOTA: Isto aplica-se a um cenário em que o utilizador é um administrador e o assistente de
configuração do HP Client Security não foi configurado previamente por um administrador.

Abrir o HP Client Security
Pode abrir a aplicação HP Client Security através de uma das seguintes formas:

NOTA: É necessário concluir o assistente de configuração do HP Client Security antes de ser
possível iniciar a aplicação HP Client Security.

No ecrã Iniciar ou Aplicações, clique ou toque na aplicação HP Client Security.

� ou �

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque em HP Client Security Gadget
(Windows 7).

� ou �

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

� ou �

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque no ícone HP Client Security na área de
notificação e em seguida selecione Abrir HP Client Security.

10 Capítulo 2   Informação básica

Proposta DOCUMENTOS TÉCNICOS 01 (0798194)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 843



3 Guia de Configuração Rápida para
Pequenas Empresas

Este capítulo destina-se a demonstrar os passos básicos para ativar as opções mais comuns e úteis
do HP Client Security para Pequenas Empresas. Com as várias ferramentas e opções deste
software, poderá otimizar as suas preferências e configurar o seu controlo de acesso. O essencial
deste Guia de Configuração Rápida consiste em colocar cada módulo em execução, da forma mais
fácil e rápida. Para obter informações adicionais, selecione o módulo que lhe interessa e de seguida
clique no botão ? ou Ajuda no canto superior direito. O botão vai apresentar automaticamente
informações para o ajudar na janela atualmente aberta.

Informação básica
1. No ambiente de trabalho do Windows, abra o HP Client Security fazendo duplo clique no ícone

do HP Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de
tarefas.

2. Introduza a sua palavra-passe do Windows ou crie uma palavra-passe do Windows.

3. Conclua a configuração do HP Client Security Manager.

Para configurar o HP Client Security para exigir autenticação apenas uma vez durante o início de
sessão do Windows, consulte Funcionalidades de segurança na página 28.

Password Manager
Todos nós temos imensas palavras-passe - especialmente se acedemos regularmente a web sites
ou utilizamos aplicações que exigem o início de sessão. O utilizador normal ou utiliza a mesma
palavra-passe para todas as aplicações e web sites ou é criativo e esquece rapidamente a palavra-
-passe de cada aplicação.

O Password Manager pode memorizar automaticamente as suas palavras-passe ou dar-lhe a
possibilidade de identificar que sites deve memorizar e omitir. Assim que inicia sessão no
computador, o Password Manager vai fornecer-lhe as suas palavras-passe ou credenciais para as
aplicações ou web sites participantes.

Quando acede a uma aplicação ou a um web site que necessite de credenciais, o Password
Manager vai reconhecer automaticamente o site e perguntar-lhe se pretende que o software
memorize as suas informações. Se pretender excluir determinados sites, pode recusar o pedido.

Para começar a guardar localizações na web, nomes de utilizador e palavras-passe:

1. Por exemplo, navegue para um web site ou aplicação participante e depois clique no ícone do
Password Manager no canto superior esquerdo da página Web para adicionar a autenticação
Web.

2. Dê um nome à hiperligação (opcional) e introduza um nome de utilizador e uma palavra-passe
no Password manager.

Informação básica 11
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3. Quando terminar, clique no botão OK.

4. O Password Manager também pode guardar o seu nome de utilizador e palavra-passe para
partilhas de rede ou unidades de rede mapeadas.

Ver e gerir as autenticações guardadas no Password Manager

O Password Manager permite-lhe visualizar, gerir, fazer a cópia de segurança e iniciar as suas
autenticações a partir de uma localização central. O Password Manager também suporta o início de
locais guardados a partir do Windows.

Para abrir o Password Manager, utilize a combinação de teclas do teclado Ctrl+tecla do Windows+h
para abrir o Password Manager e de seguida clique em Iniciar sessão para iniciar e autenticar o
atalho guardado.

A opção Editar do Password Manager permite-lhe visualizar e modificar o nome, o nome de início
sessão e até revelar as palavras-passe.

O HP Client Security para Pequenas Empresas permite efetuar a cópia de segurança de todas as
credenciais e definições e/ou copiá-las para outro computador.

HP Device Access Manager 
O Device Access Manager pode ser utilizado para restringir a utilização de vários dispositivos de
armazenamento internos e externos para que os seus dados permaneçam seguros na unidade de
disco rígido, nunca saindo das suas instalações. Um exemplo seria permitir a um utilizador aceder
aos seus dados mas impedi-los de copiá-los para um CD, leitor de música pessoal ou dispositivo de
memória USB.

1. Abra o Device Access Manager (consulte Abrir o Device Access Manager na página 44).

É apresentado o acesso do utilizador atual.

2. Para alterar o acesso de utilizadores, grupos ou dispositivos, clique ou toque em Alterar. Para
obter mais informações, consulte Vista Sistema na página 45.

HP Drive Encryption
O HP Drive Encryption é utilizado para proteger os seus dados, encriptando toda a unidade de disco
rígido. Os dados na sua unidade de disco rígido permanecerão protegidos se o seu PC for roubado
e/ou se a unidade de disco rígido for removida do computador original e colocada noutro
computador.

Um benefício de segurança adicional é que o Drive Encryption exige que se autentique corretamente
utilizando o seu nome de utilizador e palavra-passe antes de o sistema operativo iniciar. Este
processo chama-se autenticação antes de arranque.

Para tornar tudo ainda mais fácil, os vários módulos de software sincronizam automaticamente as
palavras-passe, incluindo as contas de utilizador do Windows, os domínios de autenticação, o HP
Drive Encryption, o Password Manager e o HP Client Security.

Para configurar o HP Drive Encryption durante a configuração inicial com o assistente de
Configuração do HP Client Security, consulte Informação básica na página 9.
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4 HP Client Security

A página inicial do HP Client Security é a localização central para fácil acesso às funcionalidades,
aplicações e definições do HP Client Security. A página inicial está dividida em três secções:

DADOS � Fornece acesso a aplicações utilizadas para gerir a segurança dos dados.

DISPOSITIVO � Fornece acesso a aplicações utilizadas para gerir a segurança dos
dispositivos.

IDENTIDADE � Fornece registo e gestão de credenciais de autenticação.

Mova o cursor sobre o mosaico de uma aplicação para visualizar uma descrição da mesma.

O HP Client Security poderá fornecer ligações para definições do utilizador e administrativas no
fundo de uma página. O HP Client Security fornece acesso a definições e funcionalidades avançadas
tocando ou clicando no ícone da engrenagem (definições).

Funcionalidades, aplicações e definições de identidade
As funcionalidades, aplicações e definições de identidade fornecidas pelo HP Client Security ajudam-
-no a gerir vários aspetos da sua identidade digital. Clique ou toque num dos seguintes mosaicos na
página inicial do HP Client Security e em seguida introduza a sua palavra-passe do Windows:

Impressões digitais � Regista e gere a sua credencial de impressão digital.

SpareKey � Configura e gere a sua credencial HP SpareKey, que pode ser utilizada para iniciar
sessão no seu computador se as outras credenciais foram perdidas ou colocadas fora do sítio.
Permite-lhe igualmente repor a sua palavra-passe esquecida.

Palavra-passe do Windows � Fornece acesso fácil para alterar a sua palavra-passe do
Windows.

Dispositivos Bluetooth � Permite-lhe registar e gerir os seus dispositivos Bluetooth.

Cartões � Permite-lhe registar e gerir os seus smart cards, cartões sem contactos e cartões de
proximidade.

PIN � Permite-lhe registar e gerir a sua credencial PIN.

RSA SecurID � Permite-lhe registar e gerir a sua credencial RSA SecurID (se a configuração
adequada estiver implementada).

Gestor de palavras-passes � Permite-lhe gerir palavras-passes para as suas contas online e
aplicações.

Impressões digitais

O assistente de configuração do HP Client Security guia-o ao longo do processo de configuração, ou
�registo�, das suas impressões digitais.
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Pode também registar ou eliminar as suas impressões digitais na página Impressões digitais, à qual
pode aceder clicando ou tocando no ícone Impressões digitais na página inicial do HP Client
Security.

1. Na página Impressões digitais, deslize um dedo até ser registado com êxito.

O número de dedos necessários para ser registado é indicado na página. Os dedos indicador
ou do meio são preferíveis.

2. Para eliminar impressões digitais previamente registadas, clique ou toque em Eliminar.

3. Para registar dedos adicionais, clique ou toque em Registar uma impressão digital adicional.

4. Clique ou toque em Guardar antes de sair da página.

CUIDADO: Quando regista impressões digitais através do assistente, as informações das
impressões digitais apenas são guardadas depois de clicar em Seguinte. Se deixar o computador
inativo durante algum tempo, ou fechar o programa, as alterações que efetuou não são guardadas.

Para aceder às Definições administrativas de impressões digitais, onde os administradores
podem especificar o registo, a precisão e outras definições, clique ou toque em Definições
administrativas (requer privilégios administrativos).

Para aceder às Definições do utilizador de impressões digitais, onde pode especificar definições
que determinam o aspeto e o comportamento do reconhecimento de impressões digitais, clique
ou toque em Definições do utilizador.

Definições administrativas de impressões digitais

Os administradores podem especificar o registo, a precisão e outras definições para um leitor. São
necessários privilégios administrativos.

Para aceder às Definições administrativas para a credencial de impressão digital, clique ou
toque em Definições administrativas na página Impressões digitais.

Registo de utilizador � Escolha o número mínimo e máximo de impressões digitais que um
utilizador tem permissão para registar.

Reconhecimento � Mova o cursor de deslocamento para ajustar a sensibilidade do leitor de
impressões digitais quando deslizar o dedo.

Se a sua impressão digital não for reconhecida de forma consistente, poderá necessitar de uma
definição de reconhecimento mais baixa. Uma definição mais alta aumenta a sensibilidade a
variações nas passagens de impressões digitais e, por conseguinte, diminui a possibilidade de
uma falsa aceitação. A definição Média-Alta fornece uma boa combinação de segurança e
comodidade.
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Definições do utilizador de impressões digitais

Na página Definições do utilizador de impressões digitais, pode especificar definições que
determinam o aspeto e o comportamento do reconhecimento de impressões digitais.

Para aceder às Definições do utilizador para a credencial de impressão digital, clique ou toque
em Definições do utilizador na página Impressões digitais.

Ativar o retorno de som � Por predefinição, o HP Client Security fornece-lhe um retorno de
áudio quando uma impressão digital foi passada, reproduzindo diferentes sons para eventos
específicos do programa. Pode atribuir novos sons a estes eventos através do separador Sons
na definição Som no Painel de Controlo do Windows, ou, para desativar o retorno de som,
desmarque a caixa de verificação.

Mostrar retorno da qualidade de leitura � Para visualizar todas as passagens,
independentemente da qualidade, marque a caixa de verificação. Para visualizar apenas
passagens de boa qualidade, desmarque a caixa de verificação.

HP SpareKey � Recuperação da palavra-passe

O HP SpareKey permite-lhe aceder ao seu computador (em plataformas suportadas) respondendo a
três perguntas de segurança.

O HP Client Security pede-lhe para configurar a sua HP SpareKey pessoal durante a configuração
inicial no assistente de configuração do HP Client Security.

Para configurar a sua HP SpareKey:

1. na página HP SpareKey do assistente, selecione três perguntas de segurança e em seguida
introduza uma resposta para cada pergunta.

Pode selecionar uma pergunta a partir de uma lista predefinida ou escrever a sua própria
pergunta.

2. Clique ou toque em Registar.

Para eliminar a sua HP SpareKey:

Clique ou toque em Eliminar a sua SpareKey.

Depois de configurar a sua SpareKey, pode aceder ao seu computador utilizando a sua SpareKey a
partir de um ecrã de início de sessão de autenticação na ligação ou do ecrã de boas-vindas do
Windows.

Pode selecionar diferentes perguntas ou alterar as suas respostas na página SpareKey, à qual pode
aceder a partir do mosaico Recuperação da palavra-passe na página inicial do HP Client Security.

Para aceder às Definições do HP SpareKey, onde um administrador pode especificar definições
relacionadas com a credencial HP SpareKey, clique em Definições (requer privilégios
administrativos).

Definições do HP SpareKey

Na página Definições da HP SpareKey, pode especificar definições que determinam o
comportamento e a utilização da credencial HP SpareKey.

Para iniciar a página Definições da HP SpareKey, clique ou toque em Definições na página HP
SpareKey (requer privilégios administrativos).
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Os administradores podem selecionar as seguintes definições:

Especifique as perguntas que são apresentadas a cada utilizador durante a configuração da HP
SpareKey.

Adicione até três perguntas de segurança personalizadas para incluir na lista apresentada aos
utilizadores.

Escolha se deve permitir ou não que os utilizadores escrevam as suas próprias perguntas de
segurança.

Especificar que ambientes de autenticação (Windows ou autenticação na ligação) permitem a
utilização da HP SpareKey para a recuperação da palavra-passe.

Palavra-passe do Windows

O HP Client Security torna mais simples e mais rápido alterar a sua palavra-passe do Windows do
que alterá-la através do Painel de Controlo do Windows.

Selecione Criar palavra-passe do Windows.

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Palavra-passe do Windows.

2. Introduza a sua palavra-passe correta na caixa de texto Palavra-passe atual do Windows.

3. Escreva uma nova palavra-passe na caixa de texto Nova palavra-passe do Windows e em
seguida escreva-a novamente na caixa de texto Confirmar a nova palavra-passe.

4. Clique ou toque em Alterar para alterar imediatamente a sua palavra-passe atual para a nova
palavra-passe que introduziu.

Dispositivos Bluetooth

Se o administrador tiver ativado o Bluetooth como uma credencial de autenticação, pode definir um
telefone Bluetooth em conjunto com outras credenciais para segurança adicional.

NOTA: Apenas são suportados dispositivos de telefone Bluetooth.

1. Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está ativada no computador e que o telefone
Bluetooth está configurado para o modo de deteção. Para ligar o telefone, poderá ser
necessário escrever um código gerado automaticamente no dispositivo Bluetooth. Consoante as
definições de configuração do dispositivo Bluetooth, poderá ser necessário comparar os códigos
de emparelhamento entre o computador e o telefone.

2. Para registar o telefone, selecione-o e em seguida clique ou toque em Registar.

Para aceder à página Definições dos dispositivos Bluetooth na página 16 onde um administrador
pode especificar definições para dispositivos Bluetooth, clique ou Definições (requer privilégios
administrativos).

Definições dos dispositivos Bluetooth

Os administradores podem especificar as seguintes definições que determinam o comportamento e a
utilização de credenciais de dispositivos Bluetooth:

Autenticação silenciosa

Utilize automaticamente o seu dispositivo Bluetooth registado ligado durante a
verificação da sua identidade � Marque a caixa de verificação para permitir que os
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utilizadores utilizem a credencial Bluetooth para autenticação sem exigir qualquer ação do
utilizador ou desmarque a caixa de verificação para desativar esta opção.

Proximidade do Bluetooth

Bloqueie o computador quando o seu dispositivo Bluetooth registado ficar fora do
alcance do computador � Marque a caixa de verificação para bloquear o computador quando
um dispositivo Bluetooth que foi ligado fica fora do alcance, ou marque a caixa de verificação
para desativar esta opção.

NOTA: O módulo Bluetooth no seu computador deve suportar esta capacidade para tirar
partido desta funcionalidade.

Cartões

O HP Client Security suporta vários tipos de cartões de identificação diferentes, os quais são cartões
de plástico pequenos contendo um chip informático. Estes incluem smart cards, cartões sem
contactos e cartões de proximidade. Se um destes cartões, e o leitor de cartões adequado, for ligado
ao computador, se o administrador instalou o controlador associado do fabricante e se o
administrador ativou o cartão como uma credencial de autenticação, pode utilizar o cartão como uma
credencial de autenticação.

Para os smart cards, o fabricante deve fornecer ferramentas para instalar um certificado de
segurança e gestão de PIN que o HP Client Security utiliza no seu algoritmo de segurança. O
número e o tipo de caracteres utilizados como PIN poderá variar. Um administrador deve inicializar o
smart card antes de poder ser utilizado.

O HP Client Security suporta os seguintes formatos de smart card:

CSP

PKCS11

O HP Client Security suporta os seguintes tipos de cartões sem contactos:

Cartões de memória iCLASS HID sem contactos

Cartões de memória sem contactos MiFare Classic 1k, 4k e mini

O HP Client Security suporta os seguintes cartões de proximidade:

Cartões de proximidade HID

Para registar um smart card:

1. Insira o cartão num leitor de smart card ligado.

2. Quando o cartão for reconhecido, introduza o PIN do cartão e em seguida clique ou toque em
Registar.

Para alterar o PIN de um smart card:

1. Insira o cartão num leitor de smart card ligado.

2. Quando o cartão for reconhecido, introduza o PIN do cartão e em seguida clique ou toque em
Autenticar.

3. Clique ou toque em Alterar PIN e em seguida introduza o novo PIN.
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Para registar um cartão sem contactos ou cartão de proximidade:

1. Coloque o cartão no ou muito perto do leitor adequado.

2. Quando o cartão for reconhecido, clique ou toque em Registar.

Para eliminar um cartão registado:

1. Apresente o cartão ao leitor.

2. Apenas para smart cards, introduza o PIN atribuído do cartão e em seguida clique ou toque em
Autenticar.

3. Clique ou toque em Eliminar.

Depois de o cartão ser registado, os detalhe do cartão são apresentados em Cartões registados.
Quando um cartão é eliminado, é removido da lista.

Para aceder às Definições de Cartão de proximidade, Cartão sem contactos e Smart card, onde os
administradores podem especificar definições relacionadas com as credenciais de cartões, clique ou
toque em Definições (requer privilégios administrativos).

Definições de Cartão de proximidade, Cartão sem contactos e Smart card

para aceder às definições para um cartão, clique ou toque no cartão na lista e em seguida clique ou
toque na seta apresentada.

Para alterar o PIN de um smart card:

1. Apresente o cartão ao leitor

2. Introduza o PIN atribuído do cartão e em seguida clique ou toque em Continuar.

3. Introduza e confirme o novo PIN e em seguida clique ou toque em Continuar.

Para inicializar o PIN de um smart card:

1. Apresente o cartão ao leitor

2. Introduza o PIN atribuído do cartão e em seguida clique ou toque em Continuar.

3. Introduza e confirme o novo PIN e em seguida clique ou toque em Continuar.

4. Clique ou toque em Sim para confirmar a inicialização.

Para limpar os dados do cartão:

1. Apresente o cartão ao leitor

2. Introduza o PIN atribuído do cartão (apenas para smart cards) e em seguida clique ou toque em
Continuar.

3. Clique ou toque em Sim para confirmar a eliminação.

PIN

Se o administrador tiver ativado um PIN como uma credencial de autenticação, pode configurar um
PIN em conjunto com outras credenciais para maior segurança.

Para configurar um novo PIN:

Introduza o PIN, introduza-o novamente para confirmá-lo e em seguida clique ou toque em
Aplicar.

18 Capítulo 4   HP Client Security

Proposta DOCUMENTOS TÉCNICOS 01 (0798194)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 851



Para eliminar um PIN:

Clique ou toque em Eliminar e em seguida clique ou toque em Sim para confirmar.

Para aceder às Definições do PIN, onde os administradores podem especificar definições
relacionadas com as credenciais de PIN, clique ou toque em Definições (requer privilégios
administrativos).

Definições de PIN

Na página Definições de PIN, pode especificar os comprimentos mínimo e máximo aceitáveis para a
credencial PIN.

RSA SecurID

Se o administrador tiver ativado RSA como uma credencial de autenticação, e as condições
seguintes são verdadeiras, pode registar ou eliminar uma credencial RSA SecurID.

NOTA: É necessária a configuração adequada.

Deverá ter sido criado o utilizador num servidor RSA.

O token RSA SecurID atribuído ao utilizador e ao computador devem ter sido adicionados ao
domínio do servidor RSA.

O software SecurID está instalado no computador

Está disponível uma ligação ao servidor RSA devidamente configurada.

Para registar uma credencial RSA SecurID:

Introduza o seu nome de utilizador e código de acesso RSA SecurID (código token ou PIN
+código token de RSA SecurID, consoante o seu ambiente) e em seguida clique em Aplicar.

Após o registo com êxito, é apresentada uma mensagem, �A sua credencial RSA SecurID foi
registada com êxito�, e o botão Eliminar é ativado.

Para eliminar uma credencial RSA SecurID:

Clique em Eliminar e em seguida selecione Sim na caixa de diálogo pop-up que pergunta �Tem
a certeza de que pretende eliminar a sua credencial RSA SecurID?�

Password Manager

Iniciar sessão em websites e aplicações é mais fácil do que nunca quando utiliza o Password
Manager. Pode criar palavras-passes mais seguras que não tem de anotar ou memorizar, e em
seguida iniciar sessão de forma fácil e rápida com uma impressão digital, smart card, cartão de
proximidade, cartão sem contactos, telefone Bluetooth, PIN, credencial RSA ou a sua palavra-passe
do Windows.

NOTA: Devido à estrutura em constante mudança dos ecrãs de início de sessão da Web, o
Password Manager poderá não conseguir suportar todos os websites permanentemente.

O Password Manager oferece as seguintes opções:

Página Password Manager

Clique ou toque numa conta para iniciar automaticamente uma página Web ou aplicação e inicie
sessão.

Utilize categorias para organizar as suas contas.
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Força da palavra-passe

Veja de relance se alguma das suas palavras-passes é um risco de segurança.

Quando adicionar dados de início de sessão, verifique a força de palavras-passes individuais
utilizadas para websites e aplicações.

A força da palavra-passe é ilustrada por indicadores de estado vermelhos, amarelos ou verdes.

O ícone Password Manager é apresentado no canto superior esquerdo de uma página Web ou no
ecrã de início de sessão de uma aplicação. Quando um início de sessão ainda não tiver sido criado
para esse website ou aplicação, é apresentado um sinal mais no ícone.

Clique ou toque no ícone Password Manager para visualizar um menu de contexto onde pode
escolher entre as seguintes opções:

Adicionar [umdominio.com] ao Password Manager

Abrir o Password Manager

Definições dos ícones

Ajuda

Para as páginas Web ou programas onde ainda não foi criado um início de sessão

São apresentadas as seguintes opções no menu de contexto:

Adicionar [umdominio.com] ao Password Manager � Permite-lhe adicionar um início de
sessão ao ecrã de início de sessão atual.

Abrir o Password Manager � Inicia o Password Manager.

Definições dos ícones � Permite-lhe especificar condições segundo as quais o ícone
Password Manager é apresentado.

Ajuda � Apresenta a Ajuda do HP Client Security.

Para as páginas Web ou programas onde já foi criado um início de sessão

São apresentadas as seguintes opções no menu de contexto:

Preencher dados de início de sessão � Apresenta uma página Verificar a sua identidade.
Se forem autenticados com êxito, os seus dados de início de sessão são colocados nos campos
de início de sessão e em seguida a página é enviada (se o envio foi especificado quando o
início de sessão foi criado ou editado pela última vez).

Editar início de sessão � Permite-lhe editar os seus dados de início de sessão para este
website.

Adicionar início de sessão � Permite-lhe adicionar uma conta ao Password Manager.

Abrir o Password Manager � Inicia o Password Manager.

Ajuda � Apresenta a Ajuda do HP Client Security.

NOTA: O administrador deste computador poderá ter configurado o HP Client Security para exigir
mais do que uma credencial ao verificar a sua identidade.

Adicionar inícios de sessão

Pode adicionar facilmente um início de sessão para um website ou programa introduzindo uma vez
as informações de início de sessão. A partir daqui, o Password Manager introduz automaticamente
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as informações por si. Pode utilizar estes inícios de sessão depois de navegar até ao website ou
programa.

Para adicionar um início de sessão:

1. Abra o ecrã de início de sessão de um website ou programa.

2. Clique ou toque no ícone Password Manager e em seguida clique ou toque numa das
seguintes opções, consoante o ecrã de início de sessão pertence a um website ou um
programa:

Para um website, clique ou toque em Adicionar [nome de domínio] ao Password
Manager.

Para um programa, clique ou toque em Adicionar este ecrã de início de sessão ao
Password Manager.

3. Introduza os seus dados do início de sessão. Os campos de início de sessão no ecrã, e os
campos correspondentes na caixa de diálogo, estão identificados por uma margem cor de
laranja a negrito.

a. Para popular um campo de início de sessão com uma das escolhas pré-formatadas, clique
ou toque nas setas à direita do campo.

b. Para ver a palavra-passe para este início de sessão, clique ou toque em Mostrar palavra-
-passe.

c. Para que os campos de início de sessão sejam preenchidos, mas não enviados,
desmarque a caixa de verificação Enviar dados de início de sessão automaticamente.

d. Clique ou toque em OK para selecionar o método de autenticação que pretende utilizar
(impressões digitais, smart card, cartão de proximidade, cartão sem contactos, telefone
Bluetooth, PIN ou palavra-passe) e em seguida inicie sessão com o método de
autenticação selecionado.

O sinal mais é removido do ícone do Password Manager para o informar de que o início
de sessão foi criado.

e. Se o Password Manager não detetar os campos de início de sessão, clique ou toque em
Mais campos.

Selecione a caixa de verificação para cada campo necessário para o início de sessão,
ou desmarque na caixa de verificação quaisquer campos que não sejam necessários
para o início de sessão.

Clique ou toque em Fechar.

Cada vez que acede a esse website ou abre esse programa, o ícone do Password Manager é
apresentado no canto superior esquerdo de um website ou no ecrã de início de sessão de uma
aplicação, indicando que pode utilizar as suas credenciais registadas para iniciar sessão.
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Editar inícios de sessão

Para editar um início de sessão:

1. Abra o ecrã de início de sessão de um website ou programa.

2. Para visualizar uma caixa de diálogo onde pode editar as suas informações de início de sessão,
clique ou toque no ícone do Password Manager e em seguida clique ou toque em Editar início
de sessão.

Os campos de início de sessão no ecrã, e os campos correspondentes na caixa de diálogo,
estão identificados por uma margem cor de laranja a negrito.

Pode também editar informações da conta a partir da página Password Manager clicando ou
tocando no início de sessão para visualizar as opções de edição e em seguida selecionando
Editar.

3. Edite as suas informações de início de sessão.

Para editar o Nome da conta, introduza um novo nome no campo.

Para adicionar ou editar o nome de uma Categoria, introduza ou modifique o nome no
campo Categoria.

Para selecionar um campo de início de sessão Nome de utilizador com uma das escolhas
pré-formatadas, clique ou toque na seta para baixo à direita do campo.

As escolhas pré-formatadas apenas estão disponíveis quando edita o início de sessão a
partir do comando Editar no menu de contexto do ícone do Password Manager.

Para selecionar um campo de início de sessão Palavra-passe com uma das escolhas pré-
-formatadas, clique ou toque na seta para baixo à direita do campo.

As escolhas pré-formatadas apenas estão disponíveis quando edita o início de sessão a
partir do comando Editar no menu de contexto do ícone do Password Manager.

Para adicionar mais campos do ecrã ao seu início de sessão, clique ou toque em Mais
campos.

Para ver a palavra-passe para este início de sessão, clique ou toque no ícone Mostrar
palavra-passe.

Para que os campos de início de sessão sejam preenchidos, mas não enviados,
desmarque a caixa de verificação Enviar dados de início de sessão automaticamente.

Para marcar este início de sessão como tendo uma palavra-passe comprometida, marque
a caixa de verificação Esta palavra-passe está comprometida.

Depois de as alterações serem guardadas, todos os outros inícios de sessão que partilham
a mesma palavra-passe também serão marcados como comprometidos. Pode então visitar
cada conta afetada e alterar as palavras-passes conforme necessário.

4. Clique ou toque em OK.

Utilizar o menu Ligações rápidas do Password Manager

O Password Manager fornece uma forma rápida e fácil de iniciar os websites e programas para os
quais criou inícios de sessão. Faça duplo clique ou faça duplo toque no início de sessão de um
website ou programa no menu Ligações rápidas do Password Manager, ou na página Password
Manager no HP Client Security, para abrir o ecrã de início de sessão e em seguida preencha os seus
dados de início de sessão.
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Quando cria um início de sessão, é adicionado automaticamente ao seu menu Ligações rápidas do
Password Manager.

Para visualizar o menu Ligações rápidas:

Prima a combinação de teclas de atalho do Password Manager. (A predefinição é ctrl+tecla do
Windows+h). Para alterar a combinação de teclas de atalho, na página inicial do HP Client
Security, clique em Password Manager e em seguida clique ou toque em Definições.

Organizar os inícios de sessão em categorias

Crie uma ou mais categorias para manter os seus inícios de sessão em ordem.

Para atribuir um início de sessão a uma categoria:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque numa entrada de conta e em seguida clique ou toque em Editar.

3. No campo Categoria, introduza um nome de categoria.

4. Clique ou toque em Guardar.

Para remover uma conta de uma categoria:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque numa entrada de conta e em seguida clique ou toque em Editar.

3. No campo Categoria, apague o nome da categoria.

4. Clique ou toque em Guardar.

Para mudar o nome de uma categoria:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque numa entrada de conta e em seguida clique ou toque em Editar.

3. No campo Categoria, mude o nome da categoria.

4. Clique ou toque em Guardar.

Gerir os seus inícios de sessão

O Password Manager facilita a gestão das suas informações de início de sessão para nomes de
utilizadores, palavras-passes e contas com vários inícios de sessão a partir de uma localização
central.

Os seus inícios de sessão são indicados na página Password Manager.

Para gerir os seus inícios de sessão:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque num início de sessão existente e em seguida selecione uma das opções
seguintes e siga as instruções apresentadas no ecrã:

Editar � Edite um início de sessão. Para obter mais informações, consulte Editar inícios de
sessão na página 22.

Iniciar sessão � Inicie sessão na conta selecionada.

Eliminar � Elimine o início de sessão da conta selecionada.
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Para adicionar um novo início de sessão a um website ou programa:

1. Abra o ecrã de início de sessão do website ou programa.

2. Clique ou toque no ícone do Password Manager para visualizar o menu de contexto.

3. Clique ou toque em Adicionar início de sessão e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Avaliar a força da sua palavra-passe

A utilização de palavras-passes seguras para iniciar sessão nos seus websites e programas é um
aspeto importante de proteção da sua identidade.

O Password Manager torna mais fácil monitorizar e melhorar a sua segurança com a análise
instantânea e automática de cada uma das palavras-passes utilizadas para iniciar sessão nos seus
websites e programas.

À medida que introduz uma palavra-passe durante a criação do início de sessão do Password
Manager para uma conta, é mostrada uma barra colorida por baixo da palavra-passe para indicar a
força da palavra-passe. As cores indicam os seguintes valores:

Vermelho � Fraca

Amarelo � Razoável

Verde � Segura

Definições dos ícones do Password Manager

O Password Manager tenta identificar ecrãs de início de sessão para websites e programas. Quando
deteta um ecrã de início de sessão para o qual não criou um início de sessão, o Password Manager
pede-lhe para adicionar um início de sessão para o ecrã apresentando o ícone do Password
Manager com um sinal mais.

1. Clique ou toque no ícone e em seguida clique ou toque em Definições dos ícones para
personalizar a forma como o Password Manager trata possíveis sites de início de sessão.

Pedir para adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão � Clique ou
toque nesta opção para que o Password Manager lhe peça para adicionar um início de
sessão quando é apresentado um ecrã de início de sessão que ainda não tenha um início
de sessão configurado.

Excluir este ecrã � Marque a caixa de verificação para que o Password Manager não lhe
peça para adicionar um início de sessão para este ecrã de início de sessão.

Não pedir para adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão � Selecione
o botão de rádio.

2. Para adicionar um início de sessão para um ecrã que tenha sido excluído anteriormente:

a. Inicie sessão no website anteriormente excluído.

b. Para que o Password Manager memorize a palavra-passe para este site, clique ou toque
em Lembrar na caixa de diálogo pop-up para guardar a palavra-passe e criar um início de
sessão para o ecrã.

3. Para aceder a definições adicionais do Password Manager, clique ou toque no ícone do
Password Manager, clique ou toque em Abrir o Password Manager e em seguida clique ou
toque em Definições na página Password Manager.
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Importar e exportar inícios de sessão

Na página Importar e exportar do HP Password Manager, pode importar inícios de sessão guardados
por browsers no seu computador. Também pode importar dados a partir de um ficheiro de cópia de
segurança do HP Client Security e exportar dados para um ficheiro de cópia de segurança do HP
Client Security.

Para iniciar a página Importar e exportar, clique ou toque em Importar e exportar na página
Password Manager.

Para importar palavras-passes de um browser:

1. Clique ou toque no browser a partir do qual pretende importar palavras-passes (apenas são
apresentados os browsers instalados).

2. Desmarque a caixa de verificação de quaisquer contas para as quais não pretende importar
palavras-passes.

3. Clique ou toque em Importar.

A importação de dados de, ou a exportação de dados para, um ficheiro de cópia de segurança do
HP Client Security pode ser realizada através das ligações associadas (em Outras opções) na
página Importar e exportar.

NOTA: Esta funcionalidade apenas importa e exporta dados do Password Manager. Para mais
informações sobre criar cópias de segurança e restaurar dados adicionais do HP Client Security,
consulte Criar cópias de segurança e restaurar os seus dados na página 29.

Para importar dados de um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security:

1. Na página Importar e exportar do HP Password Manager, clique ou toque em Importar dados a
partir de um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security.

2. Verifique a sua identidade.

3. Selecione o ficheiro de cópia de segurança previamente criado ou introduza o caminho no
campo fornecido e em seguida clique ou toque em Procurar.

4. Introduza a palavra-passe utilizada para proteger o ficheiro e em seguida clique ou toque em
Seguinte.

5. Clique ou toque em Restaurar.

Para exportar dados para um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security:

1. Na página Importar e exportar do HP Password Manager, clique ou toque em Exportar dados
para um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security.

2. Verifique a sua identidade e em seguida clique ou toque em Seguinte.

3. Introduza um nome para o ficheiro de cópia de segurança. Por predefinição, o ficheiro é
guardado na sua pasta Documentos. Para especificar uma localização diferente, clique ou
toque em Procurar.

4. Introduza e confirme uma palavra-passe para proteger o ficheiro e em seguida clique ou toque
em Guardar.
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Definições

Pode especificar definições para personalizar o Password Manager:

Pedir para adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão � O ícone do
Password Manager com um sinal mais é apresentado sempre que é detetado um website ou
programa, indicando que pode adicionar um início de sessão para este ecrã no menu Inícios de
sessão.

Para desativar esta funcionalidade, desmarque a caixa de verificação ao lado de Pedir para
adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão.

Abrir o Password Manager com Ctrl+Win+h � A tecla de atalho predefinida que abre o menu
Ligações rápidas do Password Manager é Ctrl+tecla do Windows+h.

Para alterar a tecla de atalho, clique ou toque nesta opção e em seguida introduza uma nova
combinação de teclas. As combinações poderão incluir uma ou mais das seguintes: ctrl, alt, ou
shift, e qualquer tecla alfabética ou numérica.

As combinações reservadas para o Windows ou aplicações do Windows não podem ser
utilizadas.

Para repor os valores predefinidos de fábrica, clique ou toque em Restaurar predefinições.

Definições avançadas
Os administradores podem aceder às seguintes opções selecionando o ícone da engrenagem
(definições) na página inicial do HP Client Security.

Políticas de administradores � Permite-lhe configurar políticas de início de sessão e de
sessão para administradores.

Políticas de utilizadores padrões � Permite-lhe configurar políticas de início de sessão e de
sessão para utilizadores padrões.

Funcionalidades de segurança � Permite-lhe aumentar a segurança do computador
protegendo a sua conta do Windows através de uma autenticação segura e/ou ativando a
autenticação antes do arranque do Windows.

Utilizadores � Permite-lhe gerir utilizadores e as respetivas credenciais.

As minhas políticas � Permite-lhe rever as suas políticas de autenticação e o estado de
registo.

Cópia de segurança e restauro � Permite-lhe criar uma cópia de segurança ou restaurar
dados do HP Client Security.

Acerca do HP Client Security � Apresenta informações da versão acerca do HP Client
Security Manager.

Políticas de administradores

Pode configurar políticas de início de sessão e de sessão para administradores deste computador.
As políticas de início de sessão definidas aqui determinam as credenciais exigidas para um
administrador local ao iniciar sessão no Windows. As políticas de sessão definidas aqui determinam
as credenciais exigidas para um administrador local verificar a identidade numa sessão no Windows.

Por predefinição, todas as políticas novas ou alteradas são aplicadas imediatamente depois de tocar
ou clique em Aplicar.
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Para adicionar uma nova política:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de administradores.

3. Clique ou toque em Adicionar nova política.

4. Clique nas setas para baixo para selecionar credenciais principais e secundárias (opcionais)
para a nova política e em seguida clique ou toque em Adicionar.

5. Clique em Aplicar.

Para retardar a aplicação de uma política nova ou alterada:

1. Clique ou toque em Aplicar esta política imediatamente.

2. Selecione Aplicar esta política na data específica.

3. Introduza uma data ou utilize o calendário pop-up para selecionar a data em que esta política
deve ser aplicada.

4. Caso pretenda, selecione quando lembrar os utilizadores acerca da nova política.

5. Clique em Aplicar.

Políticas de utilizadores padrões

Pode configurar políticas de início de sessão e de sessão para utilizadores padrões deste
computador. As políticas de início de sessão definidas aqui determinam as credenciais exigidas para
um utilizador padrão ao iniciar sessão no Windows. As políticas de sessão definidas aqui
determinam as credenciais exigidas para um utilizador padrão verificar a identidade numa sessão no
Windows.

Por predefinição, todas as políticas novas ou alteradas são aplicadas imediatamente depois de tocar
ou clique em Aplicar.

Para adicionar uma nova política:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de utilizadores padrões.

3. Clique ou toque em Adicionar nova política.

4. Clique nas setas para baixo para selecionar credenciais principais e secundárias (opcionais)
para a nova política e em seguida clique ou toque em Adicionar.

5. Clique em Aplicar.

Para retardar a aplicação de uma política nova ou alterada:

1. Clique ou toque em Aplicar esta política imediatamente.

2. Selecione Aplicar esta política na data específica.

3. Introduza uma data ou utilize o calendário pop-up para selecionar a data em que esta política
deve ser aplicada.

4. Caso pretenda, selecione quando lembrar os utilizadores acerca da nova política.

5. Clique em Aplicar.
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Funcionalidades de segurança
Pode ativar funcionalidades de segurança do HP Client Security que ajudam a proteger contra o
acesso não autorizado ao computador.

Para configurar funcionalidades de segurança:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Funcionalidades de segurança.

3. Ative funcionalidades de segurança marcando as caixas de verificação e em seguida clique ou
toque em Aplicar. Quanto mais funcionalidades selecionar, mais seguro estará o seu
computador.

Estas definições aplicam-se a todos os utilizadores.

Segurança de início de sessão do Windows � Protege as suas contas do Windows ao
exigir a utilização de credenciais do HP Client Security para o acesso.

Segurança de pré-arranque (autenticação na ligação) � Protege o seu computador
antes do arranque do Windows. Esta seleção não está disponível se não for suportada
pelo BIOS.

Permitir início de sessão de passo único � Esta definição permite ignorar o início de
sessão do Windows se foi previamente realizada a autenticação ao nível da autenticação
na ligação ou do Drive Encryption.

4. Clique ou toque em Utilizadores e em seguida clique ou toque no mosaico do utilizador.

Utilizadores
Pode monitorizar e gerir os utilizadores do HP Client Security deste computador.

Para adicionar outro utilizador Windows ao HP Client Security:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Utilizadores.

3. Clique ou toque em Adicionar outro utilizador Windows ao HP Client Security.

4. Introduza o nome do utilizador que pretende adicionar e em seguida clique ou toque em OK.

5. Introduza a palavra-passe do Windows do utilizador.

Na página Utilizador é apresentado um mosaico para o utilizador adicionado.

Para eliminar um utilizador Windows do HP Client Security:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Utilizadores.

3. Clique ou toque no nome do utilizador que pretende eliminar.

4. Clique ou toque em Eliminar utilizador e em seguida clique ou toque em Sim para confirmar.

Para visualizar um resumo das políticas de início de sessão e de sessão aplicadas a um utilizador:

Clique ou toque em Utilizadores e em seguida clique ou toque no mosaico do utilizador.
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As minhas políticas
Pode visualizar as suas políticas de autenticação e o estado de registo. A página As minhas políticas
também fornece ligações para as páginas Políticas de administradores e Políticas de utilizadores
padrões.

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em As minhas políticas.

São apresentadas as políticas de início de sessão e de sessão aplicadas ao utilizador
atualmente com sessão iniciada.

A página As minhas políticas também fornece ligações para Políticas de administradores
na página 26 e Políticas de utilizadores padrões na página 27.

Criar cópias de segurança e restaurar os seus dados
Recomenda-se que crie cópias de segurança regularmente dos seus dados do HP Client Security. A
frequência da cópia de segurança depende da frequência com que os dados mudam. Por exemplo,
se adicionar novos inícios de sessão diariamente, deve criar cópias de segurança dos seus dados
diariamente.

As cópias de segurança também são designadas como importar e exportar.

NOTA: Apenas é criada uma cópia de segurança do Password Manager por esta funcionalidade. O
Drive Encryption tem um método de cópia de segurança independente. O Device Access Manager e
as informações de autenticação de impressões digitais não são copiados.

O HP Client Security deve estar instalado em qualquer computador que vá receber dados copiados
antes que os dados possam ser restaurados a partir do ficheiro de cópia de segurança.

Para criar uma cópia de segurança dos seus dados:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de administradores.

3. Clique ou toque em Cópia de segurança e restauro.

4. Clique ou toque em Cópia de segurança e em seguida verifique a sua identidade.

5. Selecione o módulo que pretende incluir na cópia de segurança e em seguida clique ou toque
em Seguinte.

6. Introduza um nome para o ficheiro de armazenamento. Por predefinição, o ficheiro é guardado
na sua pasta Documentos. Para especificar uma localização diferente, clique ou toque em
Procurar.

7. Introduza e confirme uma palavra-passe para proteger o ficheiro.

8. Clique ou toque em Guardar.

Para restaurar os seus dados:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de administradores.

3. Clique ou toque em Cópia de segurança e restauro.

4. Selecione Restaurar e em seguida verifique a sua identidade.

As minhas políticas 29

Proposta DOCUMENTOS TÉCNICOS 01 (0798194)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 862



5. Selecione o ficheiro de armazenamento previamente criado. Introduza o caminho no campo
fornecido. Para especificar uma localização diferente, clique ou toque em Procurar.

6. Introduza a palavra-passe utilizada para proteger o ficheiro e em seguida clique ou toque em
Seguinte.

7. Selecione os módulos para os quais pretende restaurar dados.

8. Clique ou toque em Restaurar.
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5 HP Drive Encryption (apenas alguns
modelos)

O HP Drive Encryption fornece uma proteção de dados total ao encriptar os dados do seu
computador. Quando o Drive Encryption está ativado, deve iniciar sessão no ecrã de início de
sessão do Drive Encryption, que é apresentado antes de o sistema operativo Windows® ser iniciado.

O ecrã inicial do HP Client Security permite aos administradores do Windows ativar o Drive
Encryption, criar a cópia de segurança da chave de encriptação e marcar ou desmarcar uma ou mais
unidades para encriptação. Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

É possível realizar as seguintes tarefas com o Drive Encryption:

Selecionar definições do Drive Encryption:

Encriptar ou desencriptar unidades ou partições individuais utilizando a encriptação por
software

Encriptar ou desencriptar unidades de autoencriptação individuais utilizando a encriptação
por hardware

Adicionar segurança extra ao desativar o modo de Suspensão ou de Espera para garantir
que é sempre exigida a autenticação de pré-arranque do Drive Encryption

NOTA: Apenas podem ser encriptadas unidades de disco rígido SATA internas e eSATA
externas.

Criar chaves de cópia de segurança

Recuperar o acesso a um computador encriptado utilizando chaves de cópia de segurança e a
HP SpareKey

Ativar a autenticação de pré-arranque do Drive Encryption utilizando uma palavra-passe,
impressão digital registada ou PIN para cartões smart card selecionados

Abrir o Drive Encryption
Os administradores podem aceder ao Drive Encryption abrindo o HP Client Security:

1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

� ou �

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Clique ou toque no ícone do Drive Encryption.
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Tarefas gerais

Ativar o Drive Encryption para unidades de disco rígido padrões

As unidades de disco rígido padrões são encriptadas utilizando a encriptação por software. Siga
estes passos para encriptar uma unidade ou partição de disco:

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Marque a caixa de verificação da unidade ou partição que pretende encriptar e clique ou toque
em Chave de cópia de segurança.

NOTA: Para uma maior segurança, marque a caixa de verificação Desativar o modo de
Suspensão para maior segurança. Quando desativa o modo de Suspensão, não há
absolutamente qualquer risco de que as credenciais utilizadas para desbloquear a unidade
sejam armazenadas na memória.

3. Selecione uma ou mais das opções de cópia de segurança e em seguida clique ou toque em
Criar cópia de segurança. Para obter mais informações, consulte Criar cópia de segurança
das chaves de encriptação na página 35.

4. Pode continuar a trabalhar enquanto é criada a cópia de segurança da chave de
encriptação. Não reinicie o computador.

NOTA: É-lhe pedido para reiniciar o computador. Depois de reiniciar, é apresentado o ecrã de
pré-arranque da encriptação da unidade, que requer a autenticação antes de o Windows iniciar.

O Drive Encryption foi ativado. A encriptação das partições de unidade selecionadas poderá demorar
várias horas, consoante o número e o tamanho das partições.

Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

Ativar o Drive Encryption para unidades de autoencriptação

As unidades de autoencriptação que cumprem a especificação OPAL do Trusted Computing Group
para a gestão de unidades de autoencriptação podem ser encriptadas utilizando a encriptação por
software ou a encriptação por hardware. A encriptação por hardware é muito mais rápida do que a
encriptação por software. No entanto, não pode escolher as partições de disco a encriptar. É
encriptado o disco inteiro, incluindo quaisquer partições de disco.

Para encriptar partições específicas, deve utilizar a encriptação por software. Certifique-se de que
marca a caixa de verificação Permitir a encriptação por hardware apenas para unidades de
autoencriptação (SED).

Siga estes passos para ativar o Drive Encryption para unidades de autoencriptação:

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Marque a caixa de verificação da unidade que pretende encriptar e clique ou toque em Chave
de cópia de segurança.

NOTA: Para uma maior segurança, marque a caixa de verificação Desativar o modo de
Suspensão para maior segurança. Quando desativa o modo de Suspensão, não há
absolutamente qualquer risco de que as credenciais utilizadas para desbloquear a unidade
sejam armazenadas na memória.
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3. Selecione uma ou mais das opções de cópia de segurança e em seguida clique ou toque em
Criar cópia de segurança. Para obter mais informações, consulte Criar cópia de segurança
das chaves de encriptação na página 35.

4. Pode continuar a trabalhar enquanto é criada a cópia de segurança da chave de
encriptação. Não reinicie o computador.

NOTA: No caso das unidades de autoencriptação, é-lhe pedido para encerrar o computador.

Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

Desativar o Drive Encryption

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Desmarque a caixa de verificação de todas as unidades encriptadas e em seguida clique ou
toque em Aplicar.

A desativação do Drive Encryption começa.

NOTA: Se foi utilizada a encriptação por software, começa a desencriptação. Poderá demorar
várias horas, consoante o tamanho das partições da unidade de disco rígido encriptada.
Quando a desencriptação está concluída, o Drive Encryption é desativado.

Se foi utilizada a desencriptação por hardware, a unidade é desencriptada instantaneamente,
sendo o Drive Encryption desativado alguns minutos depois.

Assim que o Drive Encryption for desativado, ser-lhe-á pedido para encerrar o computador, no
caso da encriptação por hardware, ou para reiniciar o computador, no caso da encriptação por
software.

Iniciar sessão depois de ativar o Drive Encryption

Quando liga o computador depois de ativar o Drive Encryption e de a sua conta de utilizador ser
registada, deve iniciar sessão no ecrã de início de sessão do Drive Encryption:

NOTA: Quando reativa o computador a partir do modo de Suspensão ou de Espera, não é
apresentada a autenticação de pré-arranque do Drive Encryption para a encriptação por software ou
encriptação por hardware. A encriptação por hardware fornece a opção Desativar o modo de
Suspensão para maior segurança.

Quando reativa o computador a partir do modo de Hibernação, é apresentada a autenticação de pré-
-arranque do Drive Encryption para a encriptação por software ou encriptação por hardware.

NOTA: Se o administrador do Windows tiver ativado a segurança de pré-arranque do BIOS no
HP Client Security e o One-Step Logon estiver ativado (por predefinição), pode iniciar sessão no
computador imediatamente depois de autenticar o pré-arranque do BIOS, sem necessitar de voltar a
autenticar -seno ecrã de início de sessão do Drive Encryption.

Início de sessão de utilizador simples:

Na página Início de sessão, introduza a sua palavra-passe do Windows, PIN de smart card,
SpareKey ou deslize um dedo registado.
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Início de sessão de vários utilizadores:

1. Na página Selecionar utilizador para iniciar sessão, selecione o utilizador para iniciar sessão
na lista pendente e clique ou toque em Seguinte.

2. Na página Início de sessão, introduza a sua palavra-passe do Windows, PIN de smart card ou
deslize um dedo registado.

NOTA: São suportados os seguintes cartões smart card:

Cartões smart card suportados

Gemalto Cyberflex Access 64k V2c

NOTA: Se for utilizada a chave de recuperação para iniciar sessão no ecrã de início de sessão do
Drive Encryption, são exigidas credenciais adicionais no início de sessão do Windows para aceder
às contas de utilizadores.

Encriptar unidades de disco rígido adicionais

Recomendamos vivamente que utilize o HP Drive Encryption para proteger os seus dados ao
encriptar a sua unidade de disco rígido. Após a ativação, quaisquer unidades de disco rígido
adicionadas ou partições criadas podem ser encriptadas seguindo estes passos:

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. NO caso das unidades com encriptação por software, selecione as partições de unidade a
encriptar.

NOTA: Isto aplica-se igualmente num cenário de várias unidades em que estão presentes
uma ou mais unidades de disco rígido padrões e uma ou mais unidades de autoencriptação.

� ou �

Para as unidades com encriptação por hardware, selecione as unidades adicionais a encriptar.

Tarefas avançadas

Gerir o Drive Encryption (tarefa de administrador)

Os administradores podem utilizar o Drive Encryption para ver e alterar o estado da encriptação (Não
encriptada ou Encriptada) de todas as unidades de disco rígido do computador.

Se o estado for Ativado, o Drive Encryption foi ativado e configurado. A unidade apresenta um
dos seguintes estados:

Encriptação por software

Não encriptada

Encriptada

Encriptar

Desencriptar
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Encriptação por hardware

Encriptada

Não encriptada (para unidades adicionais)

Encriptar ou desencriptar partições de unidades individuais (apenas encriptação por
software)

Os administradores podem utilizar o Drive Encryption para encriptar uma ou mais partições de
unidades de disco rígido no computador ou desencriptar quaisquer partições de unidades que já
tenham sido encriptadas.

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Em Estado da unidade, marque ou desmarque a caixa de verificação ao lado de cada partição
de unidade de disco rígido que pretende encriptar ou desencriptar e em seguida clique ou toque
em Aplicar.

NOTA: Quando uma partição está a ser encriptada ou desencriptada, uma barra de progresso
mostra a percentagem de encriptação da partição.

NOTA: As partições dinâmicas não são suportadas. Se uma partição for apresentada como
disponível, mas não for possível encriptá-la quando selecionada, essa partição é dinâmica. Uma
partição dinâmica resulta de reduzir uma partição para criar uma nova partição em Gestão de
Discos.

É apresentado um aviso se uma partição for convertida para partição dinâmica.

Gestão dos discos

Alcunha � Pode dar nomes às suas unidades ou partições para facilitar a identificação.

Unidades desligadas � O Drive Encryption consegue rastrear discos que são removidos do
computador. Um disco que seja removido do computador é transferido automaticamente para a
lista Desligadas. Se o disco for devolvido ao sistema, voltará a aparecer na lista Ligadas.

Se já não necessitar de rastrear ou gerir a unidade desligada, pode remover a unidade
desligada da lista Desligadas.

O Drive Encryption permanece ativado até que todas as caixas de verificação de todas as
unidades ligadas sejam desmarcadas e que a lista Desligadas esteja vazia.

Cópia de segurança e recuperação (tarefa de administrador)

Quando o Drive Encryption é ativado, os administradores podem utilizar a página Cópia de
segurança da chave de encriptação para criar cópias de segurança das chaves de encriptação para
suportes amovíveis e executar uma recuperação.

Criar cópia de segurança das chaves de encriptação

Os administradores podem criar uma cópia de segurança da chave de encriptação de uma unidade
encriptada num dispositivo de armazenamento amovível.
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CUIDADO: Certifique-se de que mantém num local seguro o dispositivo de armazenamento que
contém a cópia de segurança da chave, pois, na eventualidade de se esquecer da sua palavra-
-passe, perder o seu smart card ou não ter um dedo registado, este dispositivo fornece o seu único
acesso ao computador. O local de armazenamento também deve ser seguro porque o dispositivo de
armazenamento permite o acesso ao Windows.

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Marque a caixa de verificação de uma unidade e em seguida clique ou toque em Criar cópia de
segurança da chave.

3. Em Criar chave de recuperação do HP Drive Encryption, selecione uma ou mais das
seguintes opções:

Armazenamento amovível � Marque a caixa de verificação e em seguida selecione o
dispositivo de armazenamento onde será guardada a chave de encriptação.

SkyDrive � Marque a caixa de verificação. Deve estar ligado à Internet. Inicie sessão no
Microsoft SkyDrive e em seguida clique ou toque em Sim.

NOTA: Para utilizar a chave de cópia de segurança do HP Drive Encryption que está
armazenada no SkyDrive, deve transferi-la do SkyDrive para um dispositivo de
armazenamento amovível e em seguida inserir o dispositivo de armazenamento no
computador.

TPM (apenas modelos selecionados) � Permite-lhe recuperar os seus dados utilizando a
sua palavra-passe TPM.

CUIDADO: Se TPM for limpo ou o computador for danificado, perderá o acesso à cópia
de segurança. Se for selecionado este método, deve ser selecionado também outro
método de cópia de segurança.

4. Clique ou toque em Criar cópia de segurança.

A chave de encriptação é guardada no dispositivo de armazenamento que selecionou.

Recuperar o acesso a um computador ativado utilizando chaves de cópia de
segurança

Os administradores podem efetuar uma recuperação utilizando a chave do Drive Encryption copiada
para um dispositivo de armazenamento amovível na ativação ou selecionando a opção Chave de
cópia de segurança no Drive Encryption.

1. Insira o dispositivo de armazenamento amovível que contém a sua chave de cópia de
segurança.

2. Ligue o computador.

3. Quando surgir a caixa de diálogo de início de sessão do HP Drive Encryption, clique ou toque
em Recuperação.

4. Introduza o caminho ou nome do ficheiro que contém a sua chave de cópia de segurança e em
seguida clique ou toque em Recuperação.

5. Quando surgir a caixa de diálogo de confirmação, clique ou toque em OK.

É apresentado o ecrã de início de sessão do Windows.
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NOTA: Se for utilizada a chave de recuperação para iniciar sessão no ecrã de início de
sessão do Drive Encryption, são exigidas credenciais adicionais no início de sessão do
Windows para aceder às contas de utilizadores. Recomendamos vivamente que reponha a sua
palavra-passe depois de efetuar uma recuperação.

Efetuar uma recuperação com a HP SpareKey

A recuperação com a SpareKey no pré-arranque do Drive Encryption exige que responda
corretamente a perguntas de segurança antes de poder aceder ao computador. Para mais
informações sobre como configurar a recuperação com a SpareKey, consulte a Ajuda do software
HP Client Security.

Para efetuar uma recuperação com a HP SpareKey caso se esqueça da palavra-passe:

1. Ligue o computador.

2. Quando surgir o ecrã do HP Drive Encryption, navegue até ao ecrã de início de sessão do
utilizador.

3. Clique em SpareKey.

NOTA: Se a sua SpareKey não foi inicializada no HP Client Security, o botão SpareKey não
está disponível.

4. Escreva respostas corretas às perguntas apresentadas e em seguida clique em Iniciar sessão.

É apresentado o ecrã de início de sessão do Windows.

NOTA: Se for utilizada a SpareKey para iniciar sessão no ecrã de início de sessão do Drive
Encryption, são exigidas credenciais adicionais no início de sessão do Windows para aceder às
contas de utilizadores. Recomendamos vivamente que reponha a sua palavra-passe depois de
efetuar uma recuperação.
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6 HP File Sanitizer (apenas alguns
modelos)

O File Sanitizer permite-lhe triturar recursos em segurança (por exemplo: informações ou ficheiros
pessoais, dados relacionados com o histórico ou a Internet ou outros componentes de dados) na
unidade de disco rígida interna do computador e eliminar definitivamente os dados da unidade de
disco rígido interna do computador de forma periódica.

Não é possível utilizar o File Sanitizer para limpar os seguintes tipos de unidades:

Unidades de estado sólido (SSD), incluindo volumes RAID que abarcam um dispositivo SSD

Unidades externas ligadas via interface USB, FireWire ou eSATA

Se for tentada uma operação de trituração ou eliminação definitiva num SSD, é apresentada uma
mensagem de aviso e a operação não é executada.

Trituração
A trituração é diferente de uma ação de eliminação padrão do Windows®. Quando tritura um recurso
utilizando o File Sanitizer, os ficheiros são substituídos por dados sem sentido, tornando virtualmente
impossível recuperar o recurso original. Uma simples ação de eliminação do Windows poderá deixar
o ficheiro (ou recurso) intacto na unidade de disco rígido ou num estado em que possam ser
utilizados métodos forenses para recuperá-lo.

Pode agendar uma hora de trituração futura, ou pode ativar manualmente a trituração selecionando
o ícone do File Sanitizer no ecrã inicial do HP Client Security ou utilizando o ícone do File Sanitizer
no ambiente de trabalho do Windows. Para mais informações, consulte Definir um agendamento de
trituração na página 40, Trituração com clique do botão direito do rato na página 42 ou Iniciar
manualmente uma operação de trituração na página 42.

NOTA: Um ficheiro .dll só é triturado e removido do sistema se tiver sido movido para a
Reciclagem.

Eliminação definitiva do espaço livre
A eliminação de um recurso no Windows não remove completamente os conteúdos do recurso da
unidade de disco rígido. O Windows elimina apenas a referência ao recurso ou a respetiva
localização na unidade de disco rígido. O conteúdo do recurso ainda permanece na unidade de disco
rígido até outro recurso substituir essa mesma área na unidade de disco rígido com novas
informações.

A eliminação definitiva permite-lhe escrever em segurança dados aleatórios por cima de recursos
eliminados, impedindo os utilizadores de ver os conteúdos originais do recurso eliminado.

NOTA: A eliminação definitiva não fornece segurança adicional para recursos triturados.

Pode definir a hora para uma eliminação definitiva futura ou ativar manualmente a eliminação
definitiva de recursos previamente triturados selecionando o ícone do File Sanitizer no ecrã inicial
do HP Client Security ou utilizando o ícone do File Sanitizer no ambiente de trabalho do Windows.
Para mais informações, consulte Definir um agendamento de eliminação definitiva do espaço livre
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na página 41, Iniciar manualmente a eliminação definitiva na página 43 ou Utilizar o ícone do File
Sanitizer na página 42.

Abrir o File Sanitizer
1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

� ou �

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Em Dados, clique ou toque em File Sanitizer.

� ou �

Clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone do File Sanitizer no ambiente de trabalho do
Windows.

� ou �

Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida selecione Abrir o File Sanitizer.

Procedimentos de configuração
Trituração � O File Sanitizer elimina ou tritura em segurança as categorias de recursos
selecionadas.

1. Em Trituração, marque a caixa de verificação para cada tipo de ficheiro a triturar ou desmarque
a caixa caso não pretenda triturar esses ficheiros.

Reciclagem � Tritura todos os itens existentes na Reciclagem.

Ficheiros temporários do sistema � Tritura todos os ficheiros encontrados na pasta
temporária do sistema. As seguintes variáveis são procuradas pela ordem que se segue e
o primeiro caminho encontrado é considerado como a pasta de sistema:

TMP

TEMP

Ficheiros temporários da Internet � Tritura cópias de páginas Web, imagens e
conteúdos multimédia que são guardados pelos browsers para uma visualização mais
rápida.

Cookies � Tritura todos os ficheiros armazenados num computador por websites para
guardar preferências, tais como informações de início de sessão.

2. Para iniciar a trituração, clique ou toque em Triturar.

Eliminação definitiva � Escreve dados aleatórios para libertar espaço e impede a recuperação dos
itens eliminados.

Para iniciar a eliminação definitiva, clique ou toque em Eliminar definitivamente.

Abrir o File Sanitizer 39

Proposta DOCUMENTOS TÉCNICOS 01 (0798194)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 872



Opções do File Sanitizer � Marque a caixa de verificação para ativar cada uma das seguintes
opções ou desmarque a caixa de verificação para desativar uma opção:

Ativar ícone no ambiente de trabalho � Apresenta o ícone do File Sanitizer no Ambiente de
Trabalho do Windows.

Ativar clique com o botão direito � Permite-lhe clicar com o botão direito do rato ou tocar
continuamente num recurso e em seguida selecionar HP File Sanitizer � Triturar.

Solicitar a palavra-passe do Windows antes da trituração manual � Requer a autenticação
com a palavra-passe do Windows antes de triturar manualmente um item.

Triturar cookies e ficheiros temporários da Internet ao fechar o browser � Tritura todos os
recursos relacionados com a Internet, tais como o histórico de URL do browser, quando fecha
um browser de Internet.

Definir um agendamento de trituração

Pode agendar uma hora para executar a trituração automaticamente ou pode também triturar
recursos manualmente em qualquer altura. Para obter mais informações, consulte Procedimentos de
configuração na página 39.

1. Abra o File Sanitizer e clique ou toque em Definições.

2. Para agendar uma hora futura para triturar recursos selecionados, em Agendamento de
trituração selecione Nunca, Uma vez, Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente e em
seguida selecione um dia e uma hora:

a. Clique ou toque no campo da hora, minutos ou AM/PM.

b. Desloque o ecrã até visualizar o valor pretendido ao mesmo nível dos outros campos.

c. Clique ou toque no espaço branco à volta dos campos de definição da hora.

d. Repita para cada campo até ter selecionado o agendamento correto.

3. São indicados os quatro tipos de recursos seguintes:

Reciclagem � Tritura todos os itens existentes na Reciclagem.

Ficheiros temporários do sistema � Tritura todos os ficheiros encontrados na pasta
temporária do sistema. As seguintes variáveis são procuradas pela ordem que se segue e
o primeiro caminho encontrado é considerado como a pasta de sistema:

TMP

TEMP

Ficheiros temporários da Internet � Tritura cópias de páginas Web, imagens e
conteúdos multimédia que são guardados pelos browsers para uma visualização mais
rápida.

Cookies � Tritura todos os ficheiros armazenados num computador por websites para
guardar preferências, tais como informações de início de sessão.

Se forem marcados, estes recursos serão triturados na hora agendada.

4. Para selecionar recursos personalizados adicionais para triturar:

a. Em Lista de trituração agendada, clique ou toque em Adicionar pasta e navegue até ao
ficheiro ou pasta.

b. Clique ou toque em Abrir e depois clique ou toque em OK.
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Para remover um recurso da Lista de trituração agendada, desmarque a caixa de verificação do
recurso.

Definir um agendamento de eliminação definitiva do espaço livre

A eliminação definitiva não fornece segurança adicional para recursos triturados.

1. Abra o File Sanitizer e clique ou toque em Definições.

2. Para agendar uma hora futura para eliminar definitivamente os dados da unidade de disco
rígido, em Agendamento de eliminação definitiva selecione Nunca, Uma vez, Diariamente,
Semanalmente ou Mensalmente e em seguida selecione um dia e uma hora.

a. Clique ou toque no campo da hora, minutos ou AM/PM.

b. Desloque o ecrã até visualizar a hora pretendida ao mesmo nível dos outros campos.

c. Clique ou toque no espaço branco à volta dos campos de definição da hora.

d. Repita até ter selecionado o agendamento correto.

NOTA: A operação de eliminação definitiva pode demorar muito tempo. Certifique-se de que o
computador está ligado à alimentação CA. Embora a eliminação definitiva seja realizada em segundo
plano, a utilização acrescida do processador poderá afetar o desempenho do computador. É possível
executar a eliminação definitiva depois do horário normal de trabalho ou quando o computador não
está a ser utilizado.

Proteger ficheiros contra a trituração

Para proteger ficheiros ou recursos contra a trituração:

1. Abra o File Sanitizer e clique ou toque em Definições.

2. Em Lista Nunca triturar, clique ou toque em Adicionar pasta e navegue até ao ficheiro ou
pasta.

3. Clique ou toque em Abrir e depois clique ou toque em OK.

NOTA: Os ficheiros nesta lista estarão protegidos enquanto constarem da lista.

Para remover um recurso da lista de exclusões, desmarque a caixa de verificação do recurso.

Tarefas gerais
Utilize o File Sanitizer para realizar as seguintes tarefas:

Utilizar o ícone do File Sanitizer para iniciar a trituração � Arraste ficheiros para o ícone do
File Sanitizer no ambiente de trabalho do Windows. Para mais informações, consulte Utilizar o
ícone do File Sanitizer na página 42.

Triturar manualmente um ficheiro específico ou todos os recursos selecionados � Triture
itens em qualquer altura sem esperar por uma hora de trituração agendada. Para mais
informações, consulte Trituração com clique do botão direito do rato na página 42 ou Iniciar
manualmente uma operação de trituração na página 42.
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Ativar manualmente a eliminação definitiva � Ative a eliminação definitiva em qualquer
altura. Para mais informações, consulte Iniciar manualmente a eliminação definitiva
na página 43.

Ver os ficheiros de registo � Veja os ficheiros de registo da trituração e da eliminação
definitiva, os quais contêm quaisquer erros ou falhas da última operação de trituração ou
eliminação definitiva. Para mais informações, consulte Ver os ficheiros de registo
na página 43.

NOTA: A operação de trituração ou eliminação definitiva pode demorar muito tempo. Embora a
trituração e a eliminação definitiva sejam realizadas em segundo plano, a utilização acrescida do
processador poderá afetar o desempenho do computador.

Utilizar o ícone do File Sanitizer

CUIDADO: Não é possível recuperar ativos eliminados profundamente. Pondere cuidadosamente
que itens seleciona para trituração manual.

Quando inicia uma operação de trituração manualmente, a lista de trituração padrão na vista do File
Sanitizer é triturada (ver Procedimentos de configuração na página 39).

Pode iniciar uma operação de trituração manualmente através de uma das seguintes formas:

1. Abra o File Sanitizer (ver Abrir o File Sanitizer na página 39) e clique ou toque em Triturar.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em OK.

� ou �

1. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida clique ou toque em Triturar agora.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em Triturar.

Trituração com clique do botão direito do rato

CUIDADO: Não é possível recuperar ativos eliminados profundamente. Pondere cuidadosamente
que itens seleciona para trituração manual.

Se a opção Ativar trituração com o botão direito tiver sido selecionada na vista do File Sanitizer,
pode triturar um recurso como se segue:

1. Navegue até ao documento ou pasta que pretende triturar.

2. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ficheiro ou pasta e em seguida
selecione HP File Sanitizer � Triturar.

Iniciar manualmente uma operação de trituração

CUIDADO: Não é possível recuperar ativos eliminados profundamente. Pondere cuidadosamente
que itens seleciona para trituração manual.

Quando inicia uma operação de trituração manualmente, a lista de trituração padrão na vista do File
Sanitizer é triturada (ver Procedimentos de configuração na página 39).
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Pode iniciar uma operação de trituração manualmente através de uma das seguintes formas:

1. Abra o File Sanitizer (ver Abrir o File Sanitizer na página 39) e clique ou toque em Triturar.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em OK.

� ou �

1. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida clique ou toque em Triturar agora.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em Triturar.

Iniciar manualmente a eliminação definitiva

Quando inicia uma operação de eliminação definitiva manualmente, a lista de trituração padrão na
vista do File Sanitizer é eliminada definitivamente (ver Procedimentos de configuração na página 39).

Pode iniciar uma operação de eliminação definitiva manualmente através de uma das seguintes
formas:

1. Abra o File Sanitizer (ver Abrir o File Sanitizer na página 39) e clique ou toque em Eliminar
definitivamente.

2. Quando surgir a caixa de diálogo de confirmação, clique ou toque em OK.

� ou �

1. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida clique ou toque em Eliminar definitivamente
agora.

2. Quando surgir a caixa de diálogo de confirmação, clique ou toque em Eliminar
definitivamente.

Ver os ficheiros de registo

Sempre que é executada uma operação de trituração ou de eliminação definitiva, são gerados
ficheiros de registo de quaisquer erros ou falhas. Os ficheiros de registo são sempre atualizados de
acordo com a última operação de trituração ou de eliminação definitiva.

NOTA: Os ficheiros que foram triturados ou eliminados definitivamente com êxito não aparecem
nos ficheiros de registo.

É criado um ficheiro de registo para operações de trituração e outro para as operações de eliminação
definitiva. Ambos os ficheiros estão localizados na unidade de disco rígido nas seguintes pastas:

C:\Program Files\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_ShredderLog.txt

C:\Program Files\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_DiskBleachLog.txt

Nos sistemas de 64 bits, os ficheiros estão localizados na unidade de disco rígido nas seguintes
pastas:

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_ShredderLog.txt

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_DiskBleachLog.txt
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7 HP Device Access Manager (apenas
alguns modelos)

O HP Device Access Manager controla o acesso aos dados ao desativar dispositivos de
transferência de dados.

NOTA: Alguns dispositivos de interface/introdução humana, tais como um rato, teclado e painel
táctil e leitor de impressões digitais não são controlados pelo Device Access Manager. Para obter
mais informações, consulte Classes de dispositivos não geridas na página 47.

Os administradores de sistemas operativos Windows® utilizam o HP Device Access Manager para
controlar o acesso aos dispositivos num sistema e para proteção contra o acesso não autorizado:

São criados perfis de dispositivos para utilizadores locais, a fim de definir os dispositivos aos
quais têm ou não permissão para aceder.

A autenticação Just In Time Authentication (JITA) permite que utilizadores predefinidos se
autentiquem a eles próprios para acederem a dispositivos que não poderiam de outra forma.

Podem ser excluídos administradores e utilizadores fidedignos das restrições sobre o acesso a
dispositivos impostas pelo Device Access Manager adicionando-os ao grupo de
Administradores do Dispositivo. A associação a este grupo é gerida utilizando as definições
Avançadas.

O acesso aos dispositivos pode ser concedido ou recusado com base na associação aos
grupos ou para utilizadores individuais.

Para as classe de dispositivo, tais como unidades de CD-ROM unidades de DVD, o acesso de
leitura e o acesso de escrita pode ser permitido ou recusado em separado.

O HP Device Access Manager é configurado automaticamente com as seguintes definições durante
a conclusão do assistente de configuração do HP Client Security:

São ativados suportes amovíveis de autenticação Just In Time Authentication (JITA) para
administradores e utilizadores.

A política de dispositivos permite o acesso total a outros dispositivos.

Abrir o Device Access Manager
1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

� ou �

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Em Dispositivos, clique ou toque em Permissões dos dispositivos.

Os utilizadores padrões podem ver o respetivo acesso atual aos dispositivos (ver Vista de
utilizador na página 45).

Os administradores podem ver e fazer alterações no acesso aos dispositivos que está
configurado atualmente para o computador clicando ou tocando em Alterar e introduzindo
em seguida a palavra-passe de administrador (ver Vista Sistema na página 45).
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Vista de utilizador

Quando a opção Permissões dos dispositivos é selecionada, a vista Utilizador é apresentada.
Consoante a política, os utilizadores padrões e os administradores podem ver o seu próprio acesso
para classes de dispositivos ou dispositivos individuais neste computador.

Utilizador atual � É apresentado o nome do utilizador atualmente com sessão iniciada.

Classes de dispositivos � São apresentados os tipos de dispositivos.

Acesso � É apresentado o seu acesso configurado atualmente a tipos de dispositivos ou
dispositivos específicos.

Duração � É apresentado o limite de tempo do seu acesso a unidades de CD/DVD-ROM ou
unidades de disco rígido amovíveis.

Definições � Os administradores podem alterar as unidades cujo acesso é controlado pelo
Device Access Manager.

Vista Sistema

Na vista Sistema, os administradores podem permitir ou recusar o acesso a dispositivos neste
computador para o grupo de utilizadores ou de administradores.

Os administradores podem aceder à vista Sistema clicando ou tocando em Alterar, introduzindo
uma palavra-passe de administrador e selecionando depois as seguintes opções:

Device Access Manager � Para ativar o desativar o HP Device Access Manager com a
autenticação Just In Time Authentication, clique ou toque em Ligar ou Desligar.

Utilizadores e grupos neste computador � Mostra o grupo de utilizadores ou de
administradores com acesso autorizado ou recusado às classes de dispositivos selecionadas.

Classes de dispositivos � Mostra as classes de dispositivos e os dispositivos que estão
instalados no sistema ou que possam ter estado instalados no sistema anteriormente. Para
expandir a lista, clique no ícone +. São mostrados todos os dispositivos ligados ao computador
e os grupos de Administradores e Utilizadores são expandidos para mostrar a respetiva
associação. Para atualizar a lista de dispositivos, clique no ícone da seta redonda (atualizar).

A proteção é normalmente aplicada a uma classe de dispositivos. Se o acesso estiver
definido para Permitir, o utilizador ou grupo selecionado poderá aceder a qualquer
dispositivo na classe de dispositivos.

A proteção também pode ser aplicada a dispositivos específicos.

Configure a autenticação Just In Time Authentication, permitindo que utilizadores
selecionados acedam a unidades de DVD/CD-ROM ou unidades de disco amovíveis
autenticando-se a eles próprios. Para obter mais informações, consulte Configuração da
JITA na página 46.

Permita ou recuse o acesso a outras classes de dispositivos, tais como suportes amovíveis
(por exemplo: unidades flash USB), portas série e paralelas, dispositivos Bluetooth®,
dispositivos de modem, dispositivos PCMCIA/ExpressCard, dispositivos 1394, leitores de
impressões digitais e leitores de smart cards. Se o leitor de impressões digitais e o leitor de
smart cards forem recusados, podem ser utilizados como credenciais de autenticação, mas
não podem ser utilizados ao nível da política de sessão.

NOTA: Se forem utilizados dispositivos Bluetooth como credenciais de autenticação, o
acesso a dispositivos Bluetooth não deve ser restringido na política do Device Access
Manager.
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Quando seleciona uma definição ao nível do grupo ou da classe de dispositivos e lhe for
perguntado se pretende aplicar a definição a objetos subordinados:

Sim � A definição será propagada.

Não � A definição não será propagada.

Algumas classes de dispositivos, tais como DVD e CD-ROM, poderão ser controlados
adicionalmente permitindo ou recusando o acesso separadamente para operações de
leitura e escrita.

NOTA: O grupo de administradores não pode ser adicionado à lista de utilizadores.

Acesso � Clique ou toque na seta para baixo e em seguida selecione um dos seguintes tipos
de acesso para permitir ou recusar o acesso:

Permitir � Acesso total

Permitir � Só de leitura

Permitir � Autenticação JITA obrigatória � Para mais informações, consultar
Configuração da JITA na página 46.

Se este tipo de acesso for selecionado, em Duração clique ou toque na seta para baixo
para selecionar um limite de tempo.

Recusar

Duração � Clique ou toque na seta para baixo para selecionar um limite de tempo para aceder
a unidades de CD/DVD-ROM ou unidades de discos amovíveis (ver Configuração da JITA
na página 46).

Configuração da JITA

A configuração JITA permite ao administrador ver e modificar listas de utilizadores e grupos aos
quais é permitido aceder a dispositivos utilizando a autenticação Just In Time Authentication (JITA).

Os utilizadores com capacidade JITA poderão aceder a alguns dispositivos para os quais as políticas
criadas na vista Configuração da classe de dispositivos foram restringidas.

O período JITA pode ser autorizado para um número definido de minutos ou Ilimitado. Os
utilizadores ilimitados terão acesso ao dispositivo a partir do momento em que se autenticam até ao
momento em que terminam a sessão no sistema.

Se for atribuído ao utilizador um período JITA limitado, um minuto antes de o período JITA expirar, é
perguntado ao utilizador se pretende prolongar o acesso. Assim que o utilizador termina sessão no
sistema ou outro utilizador inicia sessão, o período JITA expira. na vez seguinte que o utilizador
iniciar sessão para aceder a um dispositivo com capacidade JITA, é apresentado um pedido de
introdução das credenciais.

A JITA está disponível para as seguintes classes de dispositivos:

Unidades de DVD/CD-ROM

Unidades de discos amovíveis
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Criar uma política JITA para um utilizador ou grupo

Os administradores podem permitir que os utilizadores acedam a dispositivos utilizando a
autenticação Just In Time Authentication (JITA).

1. Inicie o Device Access Manager e em seguida clique ou toque em Alterar.

2. Selecione o utilizador ou grupo e em seguida, em Acesso para Unidades de discos
amovíveis ou Unidades de DVD/CD-ROM, clique ou toque na seta para baixo e selecione
Permitir � Autenticação JITA obrigatória.

3. Em Duração, clique ou toque na seta para baixo para baixo para selecionar um período de
tempo para o acesso JITA.

O utilizador deve terminar sessão e em seguida iniciar sessão novamente para que a nova definição
JITA seja aplicada.

Desativar uma política JITA para um utilizador ou grupo

Os administradores podem desativar o acesso de utilizadores ou grupos aos dispositivos utilizando a
autenticação Just In Time Authentication.

1. Inicie o Device Access Manager e em seguida clique ou toque em Alterar.

2. Selecione o utilizador ou grupo e em seguida, em Acesso para Unidades de discos
amovíveis ou Unidades de DVD/CD-ROM, clique ou toque na seta para baixo e em seguida
selecione Recusar.

Quando o utilizador inicia sessão e tenta aceder ao dispositivo, o acesso é negado.

Definições
A vista Definições permite aos administradores ver e alterar as unidades cujo acesso é controlado
pelo Device Access Manager.

NOTA: O Device Access Manager deve estar ativado quando a lista de letras de unidades é
configurada (ver Vista Sistema na página 45).

Classes de dispositivos não geridas

O HP Device Access Manager não gere as seguintes classes de dispositivos:

Dispositivos de entrada/saída

CD-ROM

Unidades de disco

Controladores de disquetes (FDC)

Controladores de disco rígido (HDC)

Classe de dispositivos de interface humana (HID)

Dispositivos de interface humana infravermelhos

Rato

Múltiplas portas série

Teclado

Definições 47
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Impressoras Plug & Play

Impressora

Atualização de impressora

Energia

Suporte de gestão de energia avançada (APM)

Bateria

Diversos

Computador

Descodificador

Ecrã

unidade de visualização unificada Intel®

Legacard

Controlador de multimédia

Modificador de suporte de dados

Tecnologia de memória

Monitor

Multifunção

Cliente de rede

Serviço de rede

Transporte de rede

Processador

Adaptador SCSI

Acelerador de segurança

Dispositivos de segurança

Sistema

Desconhecido

Volume

Instantâneo do volume
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8 HP Trust Circles

O HP Trust Circles é uma aplicação de segurança de ficheiros e documentos que alia a encriptação
de pastas e ficheiros à cómoda capacidade de partilha de documentos num círculo de confiança. A
aplicação encripta ficheiros em pastas especificadas pelo utilizador, protegendo-as dentro de um
círculo de confiança. Uma vez protegidos, os ficheiros podem ser utilizados e partilhados apenas
pelos membros do círculo de confiança. Se um ficheiro protegido por recebido por alguém que não
faça parte do círculo de confiança, o ficheiro permanece encriptados e essa pessoa não consegue
aceder ao conteúdo.

Abrir o Trust Circles
1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security.

� ou �

No ambiente de trabalho do Windows, faça duplo clique ou no ícone HP Client Security na
área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Em Dados, clique ou toque em Trust Circles.

Informação básica
Existem duas formas de enviar convites por correio eletrónico e de lhes responder:

Utilizar o Microsoft® Outlook � A utilização do Trust Circles com o Microsoft Outlook
automatiza o processamento de quaisquer convites do Trust Circles e respostas a outros
utilizadores do Trust Circles.

Utilizar o Gmail, Yahoo, Outlook.com ou outros serviços de correio eletrónico (SMTP) �
Quando introduz o seu nome, endereço eletrónico e palavra-passe, o Trust Circles utiliza o seu
serviço de correio eletrónico para enviar convites por correio eletrónico aos membros
selecionados para aderirem ao seu círculo de confiança.

Para configurar o seu perfil básico:

1. Introduza o seu nome e o endereço eletrónico e em seguida clique ou toque em Seguinte.

O nome é visível a qualquer membros que são convidados para aderirem ao seu círculo de
confiança. O endereço eletrónico é utilizado para enviar, receber ou responder a convites.

2. Introduza a palavra-passe da conta de correio eletrónico e em seguida clique ou toque em
Seguinte.

É enviada uma mensagem de correio eletrónico de teste para garantir que as definições de
correio eletrónico estão corretas.

NOTA: O computador deve estar ligado a uma rede.

3. No campo Nome do círculo de confiança, introduza um nome para o círculo de confiança e
em seguida clique ou toque em Seguinte.

4. Adicione membros e pastas e em seguida clique ou toque em Seguinte. O círculo de confiança
é criado com as pastas que foram selecionadas e envia notificações por correio eletrónico a
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quaisquer membros selecionados. Se, por qualquer motivo, não for possível enviar um convite,
é apresentada uma notificação. Os membros podem ser convidados novamente em qualquer
altura a partir da vista Círculo de confiança clicando em Os seus círculos de confiança e em
seguida fazendo duplo clique ou duplo toque no círculo de confiança. Para obter mais
informações, consulte Trust Circles na página 50.

Trust Circles
Pode criar um círculo de confiança durante a configuração inicial depois de introduzir o seu endereço
eletrónico ou na vista Círculo de confiança:

Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Criar círculo de confiança e introduza um
nome para o círculo de confiança.

Para adicionar membros ao círculo de confiança, clique ou toque no ícone M+ ao lado de
Membros e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para adicionar pastas ao círculo de confiança, clique ou toque no ícone + ao lado de
Pastas e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Adicionar pastas a um círculo de confiança

Adicionar pastas a um novo círculo de confiança:

Durante a criação de um círculo de confiança, pode adicionar pastas clicando ou tocando no
ícone + ao lado de Pastas e seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

� ou �

No Explorador do Windows, faça duplo clique ou toque continuamente numa pasta que não faça
parte de um círculo de confiança, selecione Círculo de confiança e em seguida selecione
Criar círculo de confiança a partir de pasta.

SUGESTÃO: Pode selecionar uma ou mais pastas.

Adicionar pastas a um círculo de confiança existente:

Na vista Círculo de confiança, clique em Os seus círculos de confiança, faça duplo clique ou
duplo toque no círculo de confiança existente para visualizar as pastas atuais, clique ou toque
no ícone + ao lado de Pastas e siga as instruções apresentadas no ecrã.

� ou �

No Explorador do Windows, faça duplo clique ou toque continuamente numa pasta que não faça
parte de um círculo de confiança, selecione Círculo de confiança e em seguida selecione
Adicionar a círculo de confiança a partir de pasta.

SUGESTÃO: Pode selecionar uma ou mais pastas.

Depois de uma pasta ter sido adicionada a um círculo de confiança, o Trust Circles encripta a pasta
e o respetivo conteúdo automaticamente. Quando todos os ficheiros estiverem encriptados, é
apresentada uma notificação. Além disso, um símbolo de cadeado verde é apresentado em todos os
ícones de pastas encriptadas e ícones de ficheiros dentro das pastas para indicar que estão
completamente protegidos.

50 Capítulo 8   HP Trust Circles

Proposta DOCUMENTOS TÉCNICOS 01 (0798194)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 883



Adicionar membros a um círculo de confiança

São necessários três passos para adicionar membros a um círculo de confiança:

1. Convidar � Em primeiro lugar, o titular do círculo de confiança convida o(s) membro(s). O
convite por correio eletrónico pode ser enviado a vários utilizadores ou listas/grupos de
distribuição.

2. Aceitar � O convidado recebe o convite e decide se aceita ou recusa. Se o convidado aceitar o
convite, é enviada uma resposta por correio eletrónico ao autor do convite. Se o convite foi
enviado a um grupo, cada membro recebe um convite e decide se aceita ou recusa.

3. Registar � O autor do convite tem uma última oportunidade para decidir se deve adicionar o
membro ao círculo de confiança. Se o autor do convite decidir registar o membro, é enviada
uma mensagem de correio eletrónico ao convidado a confirmar a resposta. O autor do convite e
o convidado podem verificar opcionalmente a segurança do processo de convite. É apresentado
um código de verificação para o convidado, que deve ser lido ao autor do convite pelo telefone.
Depois de o código ter sido verificado, o autor do convite pode enviar a mensagem de correio
eletrónico final de registo.

Adicionar membros a um novo círculo de confiança:

Durante a criação de um círculo de confiança, pode adicionar membros clicando ou tocando no
ícone M+ ao lado de Membros e seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

Se utiliza o Outlook, selecione contactos no livro de endereços do Outlook e clique em OK

Se utiliza outro serviço de correio eletrónico, introduza manualmente novos endereços
eletrónicos no círculo de confiança ou pode recuperá-los a partir do endereço eletrónico
registado no círculo de confiança.

Adicionar membros a um círculo de confiança existente:

Na vista Círculo de confiança, clique em Os seus círculos de confiança, faça duplo clique ou
duplo toque no círculo de confiança existente para visualizar os membros atuais, clique ou
toque no ícone M+ ao lado de Membros e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Se utiliza o Outlook, selecione contactos no livro de endereços do Outlook e clique ou
toque em OK.

Se utiliza outro serviço de correio eletrónico, introduza manualmente novos endereços
eletrónicos no círculo de confiança ou pode recuperá-los a partir do endereço eletrónico
registado no círculo de confiança.

Adicionar ficheiros a um círculo de confiança

Pode adicionar ficheiros a um círculo de confiança através de uma das seguintes formas:

Copie ou mova o ficheiro para a pasta de um círculo de confiança existente.

� ou �

No Explorador do Windows, clique com o botão direito ou toque continuamente num ficheiro que
não esteja encriptado atualmente, selecione Círculo de confiança e em seguida selecione
Encriptar. Ser-lhe-á pedido para selecionar o círculo de confiança ao qual o ficheiro deve ser
adicionado.

SUGESTÃO: Pode selecionar um ou mais ficheiros.
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Pastas encriptadas

Qualquer membro de um círculo de confiança pode ver e editar ficheiros que pertencem a esse
círculo de confiança.

NOTA: O Gestor/leitor de círculos de confiança não sincroniza ficheiros entre os membros.

Os ficheiros devem ser partilhados através dos meios existentes, tais como correio eletrónico, FTP
ou fornecedores de armazenamento na nuvem. Os ficheiros copiados para, movidos para ou criados
numa pasta de círculo de confiança ficam protegidos imediatamente.

Remover pastas de um círculo de confiança

Remover uma pasta de um círculo de confiança desencripta a pasta e o respetivo conteúdo e
remove a sua proteção.

Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Os seus círculos de confiança, faça duplo
clique ou duplo toque no círculo de confiança existente para visualizar as pastas atuais e em
seguida clique ou toque no ícone da lata de lixo ao lado dessa pasta.

� ou �

No Explorador do Windows, faça duplo clique ou toque continuamente numa pasta que faça
parte atualmente de um círculo de confiança, selecione Círculo de confiança e em seguida
selecione Remover do círculo de confiança.

SUGESTÃO: Pode selecionar uma ou mais pastas.

Remover um ficheiro de um círculo de confiança

Para remover um ficheiro de um círculo de confiança, no Explorador do Windows clique com o botão
direito do rato ou toque continuamente num ficheiro que esteja encriptado atualmente e selecione
Círculo de confiança, seguido de Desencriptar ficheiro.

Remover membros de um círculo de confiança

Um membro que tenha sido registado completamente não pode ser removido de um círculo de
confiança. Uma alternativa seria criar um novo círculo de confiança com todos os outros membros,
mover todos os ficheiros e pastas para o novo círculo de confiança e em seguida eliminar o círculo
de confiança antigo. Isto irá assegurar que quaisquer novos ficheiros que o membro receba não
estarão acessíveis, mas tudo o que tenha sido partilhado previamente permanecerá acessível ao
membro do círculo de confiança antigo.

Se o membro não foi registado completamente (o membro foi convidado a aderir ao círculo de
confiança ou não aceitou o convite do círculo de confiança), pode remover o membro do círculo de
confiança através de uma das seguintes formas:

Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em os seus círculos de confiança e em
seguida faça duplo clique ou duplo toque no círculo de confiança para mostrar a lista atual de
membros. Clique ou toque no ícone da lata de lixo ao lado do nome do membro a remover.

Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Membros e em seguida faça duplo clique ou
duplo toque no membro para mostrar os círculos de confiança dos quais é membro. Clique ou
toque no ícone da lata de lixo ao lado de um círculo de confiança para remover o membro
desse círculo de confiança.
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Eliminar um círculo de confiança

Para eliminar um círculo de confiança, é necessário ser-se o titular.

Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Os seus círculos de confiança e em
seguida clique ou toque no ícone da lata de lixo ao lado do círculo de confiança a eliminar.

Isto remove o círculo de confiança da página e envia mensagens de correio eletrónico a todos
os membros do círculo de confiança para os informar de que o círculo de confiança foi
eliminado. Quaisquer ficheiros ou pastas que estavam incluídos nesse círculo de confiança são
desencriptados.

Definir preferências
Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Preferências. São apresentados três separadores

Definições de correio eletrónico

Opção Descrição

Nome de utilizador É apresentado o nome de utilizador atualmente em uso. Para alterá-lo, introduza
um novo nome de utilizador na caixa de texto. As alterações são guardadas
automaticamente.

Endereço eletrónico É apresentada a conta de correio eletrónico utilizada atualmente. Para alterá-la,
clique ou toque em Alterar definições de correio eletrónico e sigas as
instruções apresentadas no ecrã.

Confirmação de novo membro Selecione entre as seguintes opções:

Confirmar automaticamente � Depois de receber a aceitação dos
convidados, estes são confirmados no círculo de confiança sem qualquer
introdução manual, sendo-lhes enviada uma mensagem de correio
eletrónico de confirmação.

Confirmar manualmente � Depois de receber a aceitação dos convidados,
é necessário efetuar a introdução manual para registar os novos membros
no círculo de confiança, sendo-lhes enviada em seguida uma mensagem de
correio eletrónico de confirmação.

Solicitar verificação � Depois de receber a aceitação dos convidados, é
necessário um código de verificação para registar completamente os
convidados. O titular do círculo de confiança deve contactar os convidados
e obter deles o código de verificação. Depois de introduzir o código correto,
são enviadas as mensagens de correio eletrónico de confirmação.

Autenticação periódica A autenticação periódica requer que o utilizador introduza a palavra-passe do
Windows depois do tempo limite especificado (registado em minutos) e também
ao realizar operações sensíveis. Esta definição permite ativar ou desativar a
autenticação dos utilizadores.

Tempo limite de autenticação Selecione o período de tempo limite especificado (registado em minutos) antes
de ser necessário efetuar a autenticação.

Não mostrar a mensagem de
confirmação

Marque a caixa de verificação para desativar a apresentação de mensagens de
confirmação ou desmarque a caixa de verificação para visualizar mensagens de
confirmação.

Quero ajudar a melhorar o HP
Trust Circle através do controlo
de utilização anónimo

Marque a caixa de verificação para participar no programa ou desmarque a caixa
de verificação caso não queira participar.

Cópia de segurança / Restauro
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Opção Descrição

Cópia de segurança Copia os seus dados (definições e círculos de confiança) da aplicação Gestor/
leitor do círculo de confiança para um ficheiro de cópia de segurança. Na
eventualidade de uma falha do sistema, pode utilizar este ficheiro para restaurar
a sua nova instalação do Trust Circles para o estado guardado no ficheiro.

NOTA: Apenas são guardados os dados da aplicação do seu círculo de
confiança (círculos de confiança, definições e membros). Os ficheiros nas pastas
do círculo de confiança não são copiados. Esses ficheiros devem ser copiados à
parte.

Para criar a cópia de segurança das definições e dados de utilizador do círculo
de confiança:

1. Clique ou toque em Criar cópia de segurança.

2. Escolha um nome de ficheiro e um diretório para o ficheiro de cópia de
segurança e em seguida clique ou toque em Guardar.

3. Introduza uma palavra-passe, confirme-a e em seguida clique ou toque em
OK. Esta palavra-passe será necessária para restaurar o ficheiro.

Restaurar Restaura definições e círculos de confiança a partir de um ficheiro de cópia de
segurança, normalmente depois de uma falha do sistema ou migração para outro
computador.

Para restaurar as definições e dados de utilizador do Gestor de círculos de
confiança:

1. Clique ou toque em Restaurar.

2. Navegue até ao diretório e nome de ficheiro do ficheiro de cópia de
segurança e em seguida clique ou toque em Abrir.

3. Introduza a palavra-passe que foi configurada ao criar a cópia de
segurança.

Acerca de É apresentada a versão do software do Gestor/Leitor de círculos de confiança. São
apresentadas ligações que lhe permitem atualizar o Gestor de círculos de confiança para a
versão Pro ou visualizar a declaração de privacidade da HP.
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9 Recuperação de roubo (apenas alguns
modelos)

O Computrace (comprado em separado) permite-lhe monitorizar, gerir e rastrear à distância o seu
computador.

Depois de ativado , Computrace é configurado a partir do Centro de Cliente Absolute Software. A
parir do Centro de Cliente, o administrador pode configurar o Computrace para monitorizar ou gerir o
computador. Se o sistema for perdido ou roubado, o Centro de Cliente pode auxiliar as autoridades
locais a localizar e recuperar o computador. Se estiver configurado, o Computrace pode continuar a
funcionar mesmo se a unidade de disco rígido for apagada ou substituída.

Para ativar o Computrace:

1. Estabeleça a ligação à Internet.

2. Abra o HP Client Security. Para obter mais informações, consulte Abrir o HP Client Security
na página 10.

3. Clique em Recuperação de roubo.

4. Para iniciar o Assistente de Ativação do Computrace, clique em Introdução.

5. Introduza as suas informações de contacto e informações de pagamento com cartão de crédito,
ou introduza a Chave de produto previamente adquirida.

O Assistente de Ativação processa se forma segura a transação e configura a sua conta de utilizador
no web site do Centro de Cliente Absolute Software. Quando terminar, recebe uma mensagem de
correio eletrónico com as suas informações de conta no centro de Cliente.

Se tiver executado anteriormente o Assistente de Ativação do Computrace e já possuir uma conta de
utilizador do centro de Cliente, pode adquirir licenças adicionais contactando o seu representante de
conta da HP.

Para iniciar sessão no centro de Cliente:

1. Visite https://cc.absolute.com/.

2. Nos campos ID de início de sessão e Palavra-passe, introduza as credenciais que recebeu na
mensagem de confirmação e de seguida clique em Iniciar sessão.

No Centro de Cliente, pode:

Monitorizar os seus computadores.

Proteger os seus dados à distância.

Comunicar o roubo de qualquer computador protegido pelo Computrace.

Clique em Saber mais para obter mais informações sobre o Computrace.
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10 Exceções de palavras-passes
localizadas

Ao nível da autenticação na ligação e do HP Drive Encryption, o suporte de localização da palavra-
-passe é limitado. Para obter mais informações, consulte IME do Windows não suportados ao nível
da autenticação na ligação ou do Drive Encryption na página 56.

O que fazer quando uma palavra-passe é rejeitada
As palavras-passes podem ser rejeitadas pelas seguintes razões:

Um utilizador está a utilizar um IME que não é suportado. Este é um problema comum com
idiomas de byte duplo (coreano, japonês, chinês). Para resolver este problema:

1. Utilizando o Painel de Controlo, adicione um esquema do teclado suportado (adicione
teclados norte-americanos/ingleses no idioma de teclado chinês).

2. Defina o teclado suportado para introdução padrão.

3. Inicie o HP Client Security e em seguida introduza a palavra-passe do Windows.

Um utilizador está a utilizar um carácter que não é suportado. Para resolver este problema:

1. Altere a palavra-passe do Windows para utilizar apenas caracteres suportados. Para mais
informações sobre caracteres não suportados, consulte Tratamento de teclas especiais
na página 57.

2. Inicie o HP Client Security e em seguida introduza a palavra-passe do Windows.

IME do Windows não suportados ao nível da
autenticação na ligação ou do Drive Encryption

No Windows, o utilizador pode escolher um IME (editor do método de introdução) para introduzir
caracteres e símbolos complexos, tais como caracteres japoneses e chineses, utilizando um teclado
ocidental padrão.

Os IME do Windows não são suportados ao nível da autenticação na ligação ou do Drive Encryption.
Não é possível introduzir uma palavra-passe do Windows com um IME no ecrã de início de sessão
da autenticação na ligação ou do HP Drive Encryption, e fazê-lo poderá resultar numa situação de
bloqueio. Em alguns casos, o Microsoft® Windows não apresenta o IME quando o utilizador introduz
a palavra-passe.

A solução consiste em mudar para um dos esquemas de teclado suportados que traduz para o
esquema de teclado 00000411:

Microsoft IME para japonês

O esquema de teclado japonês

Office 2007 IME para japonês � Se a Microsoft ou um terceiro utiliza o termo IME ou editor do
método de introdução, o método de introdução poderá não ser na verdade um IME. Isto pode
causar confusão, mas o software lê a representação de código hexadecimal. Desta forma, se
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um IME mapeia para um esquema de teclado suportado, então o HP Client Security suporta a
configuração.

AVISO! Quando o HP Client Security é implementado, as palavras-passes introduzidas com um
IME do Windows serão rejeitadas.

Alterações de palavras-passes utilizando esquemas de
teclado que também são suportados

Se a palavra-passe for definida inicialmente com um esquema de teclado, tal como Inglês dos EUA
(409) e em seguida o utilizador alterar a palavra-passe utilizando um esquema de teclado diferente
que também é suportado, tal como Latino-americano (080A), a alteração da palavra-passe
funcionará com o HP Drive Encryption, mas falhará no BIOS se o utilizador utilizar caracteres que
existem no último, mas não no primeiro (por exemplo, ).

NOTA: Os administradores podem resolver este problema utilizando a página Utilizadores do HP
Client Security (acessível a partir do ícone da engrenagem na página inicial) para remover o
utilizador do HP Client Security, selecionando o esquema de teclado pretendido no sistema operativo
e em seguida executando novamente o assistente de configuração do HP Client Security para o
mesmo utilizador. O BIOS armazena o esquema de teclado pretendido, e as palavras-passes que
podem ser escritas com este esquema de teclado serão definidas corretamente no BIOS.

Outro problema potencial é a utilização de diferentes esquemas de teclado que podem todos
produzir os mesmos caracteres. Por exemplo, tanto o esquema de teclado EUA Internacional
(20409) como o esquema de teclado Latino-americano (080A) podem produzir o carácter é, embora
possam ser necessárias sequências diferentes de batimentos de teclas. Se uma palavra-passe for
definida inicialmente com o esquema de teclado latino-americano, então o esquema de teclado
Latino-americano é definido no BIOS, mesmo que a palavra-passe seja alterada posteriormente
utilizando o esquema de teclado EUA Internacional.

Tratamento de teclas especiais
Chinês, eslovaco, francês do Canadá e checo

Quando um utilizador seleciona um dos esquemas de teclado anteriores e depois introduz uma
palavra-passe (por exemplo, abcdef), a mesma palavra-passe deve ser introduzida enquanto é
premida a tecla shift para minúsculas e as teclas shift e caps lock para maiúsculas na
autenticação na ligação ou do Drive Encryption. As palavras-passes numéricas devem ser
introduzidas utilizando o teclado numérico.

Coreano

Quando um utilizador seleciona um esquema de teclado coreano compatível e depois introduz
uma palavra-passe, a mesma palavra-passe deve ser introduzida enquanto é premida a tecla alt
para minúsculas e a tecla alt direita e a tecla caps lock para maiúsculas na autenticação na
ligação ou do Drive Encryption.

Os caracteres não suportados são indicados na tabela seguinte:

Idioma Windows BIOS Drive Encryption

Árabe As teclas  , , e  geram dois
caracteres.

As teclas  , , e  geram um
carácter.

As teclas  , , e  geram um
carácter.

Francês do Canadá ç, è, à, é com caps lock são
Ç, È, À, É no Windows.

ç, è, à, é com caps lock são
ç, è, à, é na autenticação na
ligação.

ç, è, à, e é com caps lock são
ç, è, à, é no HP Drive
Encryption.
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Idioma Windows BIOS Drive Encryption

Espanhol 40a não é suportado. Apesar
disso, funciona porque o
software converte-a para
c0a. No entanto, devido a
diferenças subtis entre os
esquemas de teclado,
recomenda-se que os
utilizadores de língua
espanhol mudem o seu
esquema de teclado
Windows para 1040a
(Variante espanhola) ou 080a
(Latino-americano).

n/a n/a

EUA Internacional As teclas ¡, ¤, �, �, ¥ e ×
na fila superior são
rejeitadas.

As teclas å, ® e Þ na
segunda fila são
rejeitadas.

As teclas á, ð e ø na
terceira fila são
rejeitadas.

A tecla æ na fila inferior
é rejeitada.

n/a n/a

Czech A tecla  é rejeitada.

A tecla  é rejeitada.

A tecla  é rejeitada.

As teclas , õ e  são
rejeitadas.

As teclas , , ,  e 
são rejeitadas.

n/a n/a

Eslovaco A tecla  é rejeitada. As teclas �,  e  são
rejeitadas quando
escritas, mas são
aceites quando
introduzidas com o
teclado virtual

A tecla morta  gera dois
caracteres.

n/a

Hungarian A tecla  é rejeitada. A tecla  gera dois
caracteres.

n/a

Slovenian A tecla  é rejeitada no
Windows e a tecla alt gera
uma tecla morta no BIOS.

As teclas ú, Ú, , , , , ,
, � e � são rejeitadas no

BIOS.

n/a

Japonês Quando disponível, o
Microsoft Office 2007 IME é
uma escolha melhor. Apesar
do nome IME, é na verdade o
esquema de teclado 411, que
é suportado.

n/a n/a
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Glossário

administrador
Consulte administrador do Windows.

administrador do Windows
Um utilizador com direitos plenos para modificar permissões e gerir outros utilizadores.

ativação
A tarefa que é necessário concluir antes que quaisquer funcionalidades do Drive Encryption fiquem acessíveis.
Os administradores podem ativar o Drive Encryption com o assistente de configuração do HP Client Security ou
HP Client Security. O processo de ativação consiste em ativar o software, encriptar a unidade e criar a cópia de
segurança da chave de encriptação inicial num dispositivo de armazenamento amovível.

ativo
Um componente de dados que consiste em informações ou ficheiros pessoais, dados relacionados com o
histórico ou a Internet, etc., o qual está localizado na unidade de disco rígido.

autenticação
O processo de verificar se é a pessoa que afirma ser, através da utilização de credenciais, incluindo a sua
palavra-passe do Windows, a sua impressão digital, um smart card, um cartão sem contactos ou um cartão de
proximidade.

autenticação de pré-arranque do Drive Encryption
Um ecrã de início de sessão que é apresentando antes de iniciar o Windows. Os utilizadores devem introduzir
o respetivo nome de utilizador e palavra-passe do Windows ou o PIN do smart card ou deslizar um dedo
registado. Se for selecionado o início de sessão de passo único, então introduzir as informações corretas no
ecrã de início de sessão do Drive Encryption permite o acesso direto ao Windows sem ter de iniciar sessão
novamente no ecrã de início de sessão do Windows.

autenticação na ligação
Uma funcionalidade de segurança que exige alguma forma de autenticação, por exemplo um smart card, chip
de segurança ou palavra-passe, quando o computador arranca.

Bluetooth
Tecnologia que utiliza radiotransmissões para ativar computadores, impressoras, ratos, telemóveis e outros
dispositivos com capacidade Bluetooth para a comunicação sem fios numa distância curta.

cartão de proximidade
Um cartão de plástico com um chip informático que pode ser utilizado para autenticação em conjunto com
outras credenciais para maior segurança.

Cartão ID
Uma miniaplicação do Windows que serve para identificar o seu ambiente de trabalho com o seu nome de
utilizador e imagem escolhida.

cartão sem contactos
Um cartão de plástico com um chip informático que pode ser utilizado para autenticação.

chip de segurança incorporado Trusted Platform Module (TPM)
A aplicação TPM autentica um computador, em vez de um utilizador, armazenando informações específicas ao
sistema anfitrião, tais como chaves de encriptação, certificados digitais e palavras-passe. Uma TPM minimiza o
risco de as informações no computador serem comprometidas pelo roubo físico ou ocorrer um ataque por um
hacker externo.

Glossário 59

Proposta DOCUMENTOS TÉCNICOS 01 (0798194)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 892



Círculo de confiança
Fornece contenção de dados ao associar os dados a um grupo de definido de utilizadores fidedignos. Isto
impede que os dados caiam nas mãos erradas, quer acidentalmente, quer intencionalmente. Protegidos com a
tecnologia Zero Overhead Key Management da CryptoMill, os dados são associados criptograficamente a um
círculo de confiança. Isto impede a desencriptação de documentos ou outras informações sensíveis fora do
círculo de confiança

classe de dispositivo
Todos os dispositivos de um tipo específico, tais como unidades.

conta de rede
Uma conta de utilizador ou administrador do Windows, num computador local, num grupo de trabalho ou num
domínio.

Conta de utilizador do Windows
Um utilizador que está autorizado a iniciar sessão numa rede ou num computador individual.

cópia de segurança
Utilizar a funcionalidade de cópia de segurança para guardar uma cópia de informações importantes de um
programa numa localização fora do programa. Pode em seguida ser utilizada para restaurar as informações
posteriormente no mesmo computador ou noutro.

credencial
Uma peça de informação específica ou um dispositivo de hardware utilizado para autenticar um utilizador
individual.

desencriptação
Um procedimento utilizado em criptografia para converter dados encriptados em texto simples.

dispositivo ligado
Um dispositivo de hardware que está ligado a uma porta no computador.

domínio
Um conjunto de computadores que fazem parte de uma rede e partilham uma base de dados de diretório
comum. Os domínios têm nomes exclusivos e cada um possui as suas próprias regras e procedimentos.

Drive Encryption
Protege os seus dados encriptando as suas unidades de disco rígido, impossibilitando a leitura das
informações por pessoas sem a devida autorização.

DriveLock
Uma funcionalidade de segurança que associa a unidade de disco rígido a um utilizador e exige que o
utilizador escreva corretamente a palavra-passe DriveLock quando o computador arranca.

ecrã de início de sessão do Drive Encryption
Ver Autenticação de pré-arranque do Drive Encryption.

eliminação definitiva do espaço livre
A escrita de dados aleatórios por cima de recursos eliminados e espaço não utilizado. Este processo reduz a
existência do recurso eliminado para que seja mais difícil recuperar o recurso original.

encriptação
Um procedimento, tal como a utilização de um algoritmo, implementando na criptografia para converter texto
simples em texto cifrado de forma a impedir que destinatários não autorizados leiam esses dados. Há vários
tipos de encriptação de dados e estes são a base da segurança de rede. Os tipos comuns incluem a norma
DES (Data Encryption Standard) e a encriptação de chave pública.

encriptação por hardware
A utilização de unidades de autoencriptação que cumprem a especificação OPAL do Trusted Computing Group
para a gestão de unidades de autoencriptação para concluir a encriptação instantânea. A encriptação por
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hardware é instantânea e poderá demorar apenas alguns minutos, mas a encriptação por software poderá
demorar várias horas.

encriptação por software
A utilização de software para encriptar a unidade de disco rígido setor por setor. Este processo é mais lento do
que a encriptação por hardware

Gestor/Leitor do círculo de confiança
O Leitor de círculos de confiança apenas pode aceitar convites enviados por utilizadores do círculo de
confiança. No entanto, o Gestor de círculos de confiança permite a criação de círculos de confiança. As
funcionalidades incluem convidar alguém por correio eletrónico para um círculo de confiança e aceitar convites
para círculos de confiança de outras pessoas. Assim que é estabelecido um círculo de confiança entre pares,
os ficheiros protegidos por esse círculo de confiança podem ser partilhados em segurança.

grupo
Um grupo de utilizadores que têm o mesmo nível de acesso ou recusa em relação a uma classe de dispositivos
ou a um dispositivo específico.

identidade
No HP Client Security, um grupo de credenciais e definições que é gerido como uma conta ou um perfil para
um determinado utilizador.

impressão digital
Uma extração digital da imagem da sua impressão digital. A imagem real da sua impressão digital nunca é
armazenada pelo HP Client Security.

início de sessão
Um objeto dentro do HP Client Security que consiste num nome de utilizador e numa palavra-passe (e
possivelmente outras informações selecionadas) que pode ser utilizado para iniciar sessão em websites ou
outros programas.

Início de sessão único
Uma funcionalidade que armazena informações de autenticação e permite-lhe utilizar o HP Client Security para
aceder à Internet e a aplicações do Windows que exigem a autenticação por palavra-passe.

Just In Time Authentication
Consulte a Ajuda do software HP Device Access Manager.

método de início de sessão em segurança
O método utilizado para iniciar a sessão no computador.

Página inicial
Uma localização central onde pode aceder e gerir as funcionalidades e definições no HP Client Security.

Pasta do círculo de confiança
Qualquer pasta protegida por um círculo de confiança.

PIN
Um número de identificação pessoal para um utilizador registado para ser utilizado para autenticação.

PKI
A norma de Infraestrutura de chave pública que define as interface para criar, utilizar e administrar certificados
e chaves criptográficas.

política de controlo de acesso aos dispositivos
A lista de dispositivos para os quais o acesso do utilizador é permitido ou recusado.

Recuperação da HP SpareKey
A capacidade de aceder ao seu computador respondendo corretamente a perguntas de segurança.

reiniciar
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O processo de reiniciar o computador.

restaurar
Um processo que copia informações do programa a partir de um ficheiro de cópia de segurança previamente
guardado para o programa.

Sistema de encriptação de ficheiros (EFS)
Um sistema que encripta todos os ficheiros e subpastas na pastas selecionada.

smart card
Um dispositivo de hardware que pode ser utilizado com um PIN para autenticação.

token de recuperação de emergência
Uma área de armazenamento seguro que permite a reencriptação das Teclas de Utilizador Básico a partir de
uma tecla de proprietário da plataforma para outra.

trituração automática
Trituração agendada por si no File Sanitizer.

trituração manual
Trituração imediata de um ou mais recursos selecionados, a qual substitui uma trituração agendada.

triturar
A execução de um algoritmo que substitui os dados contidos num recurso por dados sem sentido.

utilizador
Qualquer pessoa registada no Drive Encryption. Os utilizadores não administradores têm direitos limitados no
Drive Encryption. Apenas se podem registar (com a aprovação do administrador) e iniciar sessão.

Windows Logon Security
Protege as suas contas do Windows exigindo a utilização de credenciais específicas para fins de acesso.
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Resumo

Suporte incorporado para 
seu PC e impressora HP
HP Support Assistant

Suporte contextual, 
conectado � do jeito que você 
quiser

Tenha respostas imediatas para suas 
perguntas de suporte cotidianas sobre o seu 
PC e as impressoras a qualquer momento 
com o Assistente de Suporte HP, uma 
ferramenta de ajuda gratuita incorporada ao 
seu computador.1 Além disso, o HP Support 

uma experiência de suporte aprimorada, 
ele está pronto para usar desde a primeira 

em PCs de outros fabricantes para fácil 
acesso a recursos de suporte e ferramentas 
para impressoras HP. Quando precisar de 
uma pequena ajuda prática, você poderá se 
conectar diretamente ao Suporte HP.  

em todos os novos PCs HP com Microsoft® 
Windows® 7, Microsoft Windows® 8 ou 
Microsoft Windows® 10, e está disponível 
para download para modelos de PC de 
outros fabricantes.

Quatro motivos inteligentes 
para escolher o HP Support 
Assistant

Faça a manutenção de seu PC e suas 
impressoras HP com facilidade

em uma interface moderna fácil de usar. 

status de suporte diretamente em sua 
barra de tarefas.

Mantenha os PCs e as impressoras 
funcionando com máximo desempenho

da HP.

geral de seu computador e obtenha 

desempenho do PC e da impressora.

as ferramentas e os recursos de 
diagnóstico incorporados.

sua experiência.

1  

hp.com/go/hpsupportassistant

em PCs com Windows.
2  A HP não cobra pelo uso do HP Support Assistant, mas 

pode cobrar pela assistência do técnico em produtos 

fora da garantia.
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Saiba mais em 
hp.com/go/hpsupportassistant

Economize tempo com um ponto de suporte único

ferramentas de ajuda ou entre em contato com a equipe de Suporte ao cliente da HP.

Aproveite as vantagens do suporte de longo prazo
2

Aproveite ao máximo o seu PC usando o HP Support Assistant

Com o HP Support Assistant, é fácil manter o PC e as impressoras e resolver problemas com 

que nunca ter e usar seu computador e sua impressora.

HP Support Assistant
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HP Secure Erase for SSDs & HDDs 

4AA7-2608ENW, March 2019 

HP Secure Erase for SSDs 
& HDDs 
Safely and effectively erase sensitive data from solid 

state and hard drives 
 

HP Secure Erase1 is a critical resource for IT administrators tasked with protecting sensitive data, 
and a key component of HP system security. HP Secure Erase makes it easy to sanitize local 
magnetic hard disk drives (HDD) or solid-state drives (SSDs) to industry standards before 
disposal or recycling. 

Local storage sanitation an important last step in the PC lifecycle 

In an environment where sensitive user information is under attack at every stage of the system lifecycle, ensuring that data can be securely erased 

from a data storage device is paramount. Information can be vulnerable if left on a storage drive when a system is recycled, disposed of, or re-

provisioned for another user. Properly sanitizing storage drives according to industry standards is a critical step in the PC lifecycle. 

In addition to meeting industry standards for data erasure in standard magnetic hard disk drives (HDDs), HP has taken the additional step of extending 

HP Secure Erase to also support industry-standard solid state drives (SSDs). HP Sure Erase is a standard feature in all HP business notebooks, 

supporting the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88. Manufacturers of industry-

standard SSDs approved for use in HP business notebook products have verified that running HP Secure Erase on their SSDs fully removes all user 

data so that it cannot be recovered. 

Erasing SSDs vs. HDDs 

Using HP Secure Erase on standard HDDs, data is overwritten using a data-removal algorithm that writes multiple patterns on every sector, cluster, 

and bit of the hard drive. This process is documented in the Department of Defense (DOD) 5220.22-M Chapter 8 specification.2 This overwrite-based 

process is only effective on standard HDDs. Writing a predetermined data pattern to a NAND flash-based SSD does not result in an empty drive. 

Instead it results in a drive full of data that must be erased before new user data can be written, which massively shortens the service life. 

Industry-standard disk sanitation 

To securely erase all user data from an SSD and restore the drive to a fresh-out-of-box (FOB) performance state, the National Institute of Standards 

Technology (NIST) supports the following commands that meets the minimum guideline for media sanitization of SSDs (NIST SP800- 88 Rev. 1). 

Block Erase is a function enabled only in SATA SSDs. Using the ATA command BLOCK ERASE EXT. Block Erase will instruct the SSDs controller to apply 

an erase voltage to all NAND cells of the device (including any cells which form blocks that have been retired, re-allocated, involved in garbage 

collection or over-provisioning or are part of a reserved pool of spare blocks). This functionality provides a very fast, complete and robust erasure of 

the SSD. 

Crypto Erase is a function enabled only in SATA SED SSDs. Using the ATA command CRYPTO SCRAMBLE EXT, this function removes the encryption key 

effectively making it impossible to reconstruct any of the data on the storage device. Crypto Scramble is implemented on both HDD and SSD SED 

devices. 

                                                                            
1 For the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 "Clear" sanitation method. Secure Erase does not support platforms with 

Intel® Optane . HP Secure Erase does not support platforms with Intel® Optane. 
2 Specification 5220.22-M no longer exists. The DoD has subsequently decided that secure information must be destroyed to remain secure. The NIST guidelines restate in clear terms that 

a two-person rule (read human verification) shall be implemented but did not establish guidelines on the method of sanitization (it could be a single wipe with dual human verification, or a 

single destruction with the same). 
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HP Secure Erase for SSDs & HDDs 

4AA7-2608ENW, March 2019 

Block Erase and Crypto Erase Sanitize Operation is a function enabled only in PCIe NVMe SSDs. NVMe does not follow conventional ATA feature sets. 

Instead, NVMe devices support a sanitization function, inside their FORMAT NVM command structure that includes BLOCK ERASE SANITIZE and 

CRYPTO ERASE SANITIZE operation. So, by setting some specific bits in this command structure, a function similar to Secure Erase can be carried out. 

What data is not erased? 

After deploying HP Secure Erase on an SSD, all data in the user space is completely and irretrievably erased, and every block in the user space is ready 

to accept new host-written data, which moves the drive to its highest performance state (FOB). However, some data must be left in place, including 

data required for normal drive operation: SSD firmware copies that reside in the NAND, all SMART data, and retired NAND block mapping tables. 

Conclusion 

Writing or overwriting data to drive is the accepted practice of securely eliminating data from an HDD. However, in the case of NAND flash-based 

SSDs, overwriting is redundant, unnecessary, and a potentially insecure method of eliminating data. By using HP Secure Erase, users can ensure that 

SSD drives are completely sanitized and meet the minimum industry standards HP Secure Erase is easily enabled through the standard F10 BIOS 

setup process on most HP business PCs. 

Learn more 

hp.com/go/computersecurity 
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�For a platform as a whole to claim resiliency to destructive attacks, the set of platform devices necessary 
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Technical white paper  |  HP Sure Start

HP Sure Start

Exceeds all 

Detection Functionality 

Functionality 
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the network.

Notes:
� 

� 
 

.
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3

Item Description

 

Advanced > Remote HP PC Hardware 
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Password

serial number>_<log name>_<SKU number>_<timestamp>.log

 to 

to 

Advanced > 
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Item Description

Remote HP PC Hardware Diagnostics Custom Client Upload Url

Remote HP PC Hardware Use Custom Download Url

*Disable

Enable

Remote HP PC Hardware Diagnostics Custom Client Download Url

Remote HP PC Hardware Diagnostics Scheduled Execution Enabled

*Disable

Enable

Remote HP PC Hardware Diagnostics Scheduled Execution Frecuency

Daily

*Weekly

Monthly

Remote HP PC Hardware Diagnostics Upload Server Username

Remote HP PC Hardware Diagnostics Upload Server Password

Remote HP PC Hardware Diagnostics Execute On Next Boot

*Disable

Enable
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7

factory.xml

www.server.

com/hpdiagnostics http://www.server.com/hpdiagnostics/

HpSysDiags.tar.

http://example.com HTTP://EXAMPLE.COM

-scmems  

�scmemtime=1 scsmart

FileName= Exception= false

The Loop

<TEST Name=�System Check Test Scenario� Mode= �Sequential� Loop =�1�>

<TEST Name=�System Diagnostics�

Loop=�1�

Exception=�false�

Arguments=�-scmems �scmetime=1 �scsmart�

/>

</TEST>
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Arguments

Description

-scldst

-scrawdisk

-scsdst

-scsmart

-sccdst

-scdrv=x  

�scdrv=all  

�scdrv=hhh

-scmeml

-scmems

-scmemf

-scmemtime= 

-sccpu

-scpci

-scusball

-scvidf

-scvids

-scvidl

-scvmemtime=

-scvidl -scvmemtime=5  

-lang

The -lang

Eng

Ara

Bul

Chs

Cze

Dan

Deu

Dut

Esp

Est

Fin

Fra

Gre

Heb

Hrv

Hun

Ita

Jpn

Kor Korean
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Lav

Lit

Nor

Pol

Pop

Por

Ron

Rus

Slk

Slv

Srp Serbian

Swe

Tha Thai

Tur

Ukr

Zho
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HP DOCK SOLUTIONS

Models

Docking Stations

HP USB-C Dock G5 5TW10AA

HP USB-C/A Universal Dock G2 5TW13AA

HP 4.5 mm and USB-C Dock Adapter G2 6LX61AA

HP ThunderboltTM Dock 120W G2 2UK37AA

HP ThunderboltTM Dock 230W G2 2UK38AA

HP ThunderboltTM Dock G2 w/ Combo Cable 3TR87AA

HP ThunderboltTM Dock 120W G2 w/ Audio 3YE87AA

HP ThunderboltTM Dock G2 Audio Module 3AQ21AA

HP USB-C® Dock G4 3FF69AA

HP USB-C® Universal Dock w/4.5mm Adapter 2UF95AA

HP USB-C®Universal Dock Non-flash Version 3DV65AA

HP USB-C® Universal Dock 1MK33AA

HP 4.5mm and USB Dock Adapter 2NA11AA

HP USB-C® Mini Dock 1PM64AA

HP USB Travel Dock T0K30AA

HP UltraSlim Docking Station D9Y32AA

  

HP USB-C Dock G5

Front and Side View

 

1. 1 LED power button 4. 2 USB 3.0 charging ports

2. 1 USB-C® port with data and power out (15W) 5. 1 Combo audio jack

 

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications

DA - 16343   Worldwide QuickSpecs — Version 8 — 7/29/2020 Page  1
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3. 1 USB-C® cable to connect to host system (1 meter

length)

  

 

HP USB-C Dock G5

Back View

 

1. 2 USB 3.0 charging ports 4. 1 HDMI 2.0 port

2. 2 DisplayPortTM 1.4 ports 5. 1 RJ45 port

3. 1 Standard lock slot   

 

Bottom View

 

1. 1. Insert 4.5 mm barrel from included 120W power supply.

 

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications

DA - 16343   Worldwide QuickSpecs — Version 8 — 7/29/2020 Page  2
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Components

Part number 5TW10AA

Dimensions (L x W x H) 4.80 x 4.80 x 1.77 in (122 x 122 x 45 mm)

Weight 1.49 lb (0.68 kg)

Top components LED and power button to power or wake host system1

Front components One USB-C® port with data and power out (15W)

One USB-C® cable to connect to host system (1 meter cable length)

Side components Two USB 3.0 charging ports

One combo audio jack

Back components Two USB 3.0 charging ports
Two DisplayPortTM 1.4 ports

One RJ45 port
One HDMI 2.0 port

One standard lock slot

External monitor support Up to 3.

Power to system Up to 100W via USB-C®

Power to host (USB-C PD) 5V , 9V, 10V, 12V, 15V, 20V all at 5A MAX

Operating systems1 Win 7

Win 10

MacOS

Power Supply 120W

Power Barrel Connector 4.5mm

1. For USB-C® functionality, host PC must support the DisplayPortTM Alt mode protocol through its USB-C® port. ThunderboltTM-

enabled notebooks will function at USB-C® speeds. Charging and port replication is supported on notebooks that have implemented

USB-C® industry specifications. Power button to turn on or wake the system, Wake-on LAN from warm and cold dock, Wake-on LAN

from S4/S5, and MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 warm and cold dock features only function on HP or HP-supported

notebooks. HP does not provide Ethernet and audio drivers on Mac PCs.

 

                                                          Video Resolution (Continue on the next page)

This table shows which ports to use to achieve the display configuration. You must refer to the next table to see the limitations and requirements

to achieve these resolutions

 Display Configurations Output ports

Single Display (1) 2.5k Display Any port

(1) 4k Display Any port

(1) 5K single cable* Either DP port

(1) 5K dual cable Both DP ports

(1) 8K dual cable Both DP ports

(1) 8K single cable* Either DP port

Dual Displays (2) FHD Displays Any 2 ports

(2) 2.5k Displays Any 2 ports

(1) 4K and (1) FHD Any 2 ports

(2) 4k Displays Any 2 ports

(1) 5K single* + 1 FHD 5K on either DP, FHD on any other port

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications
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(1) 5K dual cable + 1 FHD Both DP ports for 5K and FHD on HDMI

Triple Displays (3) 1680 x 1050 Displays All 3 ports

(3) FHD Displays All 3 ports

(2) 2.5K and (1) FHD Any 3 ports

(3) 2.5K All 3 ports

(1) 4K + (1) 2.5k + (1) FHD Any 3 ports

(1) 4k and (2) 2.5k Displays Any 3 ports

(2) 4K and (1) FHD Any 3 ports

(3) 4K Any 3 ports

(2) 5K single cable* and (1) 4K 5K on either DP, 4K on HDMI

*Single cable 5K and 8K displays are not available in the market today (1Q 2019)

 

 Video Resolution

 Display Configurations1

Host  

High Res mode DP Alt Mode (DP x4) Multi-Function (default)(DP x2)  

DP 1.2 DP 1.3/1.4 DP 1.4w/DSC** DP 1.2 MF DP1.3/1.4MF
DP1.4 MF

w/DSC**
 

Single Display (1) 2.5K Display Y Y Y Y Y Y  

(1) 4K Display Y Y Y Y Y Y  

(1) 5K single cable*  Y Y   Y  

(1) 5K dual cable Y (D5) Y (D5) Y (D5)   Y (D5)  

(1) 8K dual cable   Y (D5)     

(1) 8K single cable*   Y     

Dual Displays (2) FHD Displays Y Y Y Y Y Y  

(2) 2.5K Displays Y Y Y  Y Y  

(1) 4K and (1) FHD Y Y Y  Y (D3) Y  

(2) 4K Displays  Y (D1) Y   Y  

(1) 5K single* + 1 FHD  Y (D4) Y   Y  

(1) 5K dual cable + 1 FHD   Y (D5)   Y (D5)  

Triple Displays (3) 1680 x 1050 Displays Y Y Y Y Y Y  

(3) FHD Displays Y Y Y  Y Y  

(2) 2.5K and (1) FHD Y Y Y   Y  

(3) 2.5K  Y Y   Y  

(1) 4K + (1) 2.5K + (1) FHD  Y Y   Y  

(1) 4K and (2) 2.5K Displays  Y (D1) Y   Y  

(2) 4K and (1) FHD   Y   Y (D2)  

(3) 4K   Y     

(2) 5K single cable* and (1) 4K   Y     

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications
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1. Assumes the host supports up to 3 simultaneous displays with no resolution limitations.  Some lower power processors may have a resolution

limitation.

NOTES:

D1 - Only supports up to 3840 x 2160 (UHD 4K)

D2 - Only supports up to dual  3840 x 2160 (UHD 4K) and 1920 x 1080 (FHD)

D3 - Only supports up to 4096 x 2160 (4K) @ 30Hz

D4 - Supports up to 5120 x 2880 (5K) and 1920 x 1080 (FHD) with reduced blanking timing

D5 - Both DP cables must be connected to the same graphics controller and the graphics driver must support the tile display feature under

MST.  Currently, no GPU (in 2019) supports tiled 5K and 8K over MST.  However, it is possible that future GPUs may add this support.

Unless noted, displays are driven @ 60Hz, 8bpp

*single cable 5K and 8K displays are not available in the market today (1Q 2019)

** The DSC supported version and color format depends on GFX capability.  DSC is disabled when display is attached to the VGA port or to an

external DP2VGA dongle

FHD = 1920 x1200 or 1920 x 1080

2.5K = 2560 x 1600 or 2560 x 1440

4K = 4096 x 2160 or 3840 x 2160

5K = 5120 x 2880

HP USB-C/A Universal Dock G2

Front and Side View

 

1. 1 LED power button 4. USB-A Adapter

2. 1 USB-C® port with data and power out (15W) 5. 1 Combo audio jack

3. 1 USB-C® cable to connect to host system (1 meter length) 6. 2 USB 3.0 charging ports

 

 

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications
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HP USB-C/A Universal Dock G2

Back View

 

1. 2 USB 3.0 charging ports 4. 1 HDMI 2.0 port

2. 2 DisplayPortTM 1.2 ports 5. 1 RJ45 port

3. 1 Standard lock slot   

 

Bottom View

 

1. 1. Insert 4.5 mm barrel from included 120W power supply.

 

 

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications
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Components

This table shows how to achieve the resolutions provided in the previous table.  Please refer to the notes at the bottom of the table.

Part number 5TW13AA

Dimensions (L x W x H) 4.80 x 4.80 x 1.77 in (122 x 122 x 45 mm)

Weight 1.53 lb (0.695 kg)

Top components LED and power button to power or wake host system1

Front components One USB-C® port with data and power out (15W)

One USB-C® cable to connect to host system (1 meter cable length)

Side components Two USB 3.0 charging ports

One combo audio jack

Back components Two USB 3.0 charging ports

Two DisplayPortTM 1.2 ports
One RJ45 port
One HDMI 2.0 port

One standard lock slot

External monitor support 3 external monitors plus notebook screen (please refer to the resolution tables below)

Power to system Up to 100W via USB-C®

Power to host (USB-C PD) 5V, 9V, 10V, 12V, 15V, 20V all at 5A MAX

Operating systems Win 7

Win 10
Chrome OS

MacOS

Drivers

 

DisplayLink drivers must be downloaded either through the HP support site or via

Microsoft Windows updates.

Power Supply 120W

Power Barrel Connector 4.5mm

1. For USB-C® functionality, host PC must support the DisplayPortTM Alt mode protocol through its USB-C® port. ThunderboltTM-

enabled notebooks will function at USB-C® speeds. Charging and port replication is supported on notebooks that have implemented

USB-C® industry specifications. Power button to turn on or wake the system, Wake-on LAN from warm and cold dock, Wake-on LAN

from S4/S5, and MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 warm and cold dock features only function on HP or HP-supported

notebooks. HP does not provide Ethernet and audio drivers on Mac PCs.

 

 

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications
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 Video Resolution

 Display Configurations1 DP1 DP2 HDMI

Host  

Multi-Function (default)(x2 DP)  

DP 1.2 MF DP1.3/1.4MF
DP1.4 MF

w/DSC
 

Single Display (1) 4K Display Any port   

(1) 5K dual cable Both DP ports   

Dual Displays (2) 4K Displays Any 2 ports *D1   

(1) 5K dual cable + (1) 2.5K Both DP ports for 5K and 2.5K on HDMI Y Y Y  

(1) 5K dual cable + (1) 4K Both DP ports for 5K and 4K on HDMI Y (D2) Y (D1) Y  

Triple Displays (3) 2.5K Displays All 3 ports Y Y Y  

(2) 4K Displays + (1) 2.5K 4K on DP ports *D1, 2.5k on HDMI Y Y Y  

(3) 4K Displays 4K on DP ports *D1 and 4K on
HDMI

Y (D2) Y (D1) Y
 

 

High Res Video Resolution

 

Display

Configurations/High

Resolution Mode1

DP1 DP2 HDMI

Host

High Res mode DP Alt Mode (DP x4) **

DP 1.2 DP1.3/1.4
DP1.4

w/DSC

Single

Display (1) 4K Display
Any port2 Y Y Y

Dual Displays (2) 4k Displays Any 2 ports; DP ports limited to UHD 4K2 Y Y Y

Triple

Displays (3) 4K Displays

4K on both DP ports (D1) and 4K on
HDMI2

Y Y Y

 

1. Assumes the host supports up to 3 simultaneous displays with no resolution limitations.  Some lower power processors may have a

resolution limitation.

2. In High Res mode, DisplayLink is running at USB2.0 speeds.  This has a significant performance impact on DP1 and DP2 output.

NOTES:

D1 - Only supports 3840 x 2160 (UHD 4K)

D2 - Only supports 4096 x 2160 (4K @ 30Hz) on HDMI

**DP host is only applicable to the HDMI output when BOTH DP ports are active, or when the host is in High Res mode

Unless noted, displays are driven @ 60Hz, 8bpp

FHD = 1920 x 1200 or 1920 x 1080

2.5K = 2560 x 1600 or 2560 x 1440

4K = 4096 x 2160 or 3840 x 2160

5K = 5120 x 2880

HP 4.5 mm and USB-C Dock Adapter G2

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications
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1. 1 USB-C® port to your HP USB-C/A Universal Dock G2   

2. 1 4.5 mm barrel AC adapter (65 W)   

3. 1 USB-A connection   

 

 

HP 4.5 mm and USB-C Dock Adapter G2 shown with the HP USB-C/A Universal Dock G2

 

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications

DA - 16343   Worldwide QuickSpecs — Version 8 — 7/29/2020 Page  9

Proposta DOCUMENTOS TÉCNICOS 01 (0798194)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 945



Components

Part number 6LX61AA

Model Number HSA-Q001

Dimensions without cable: 1.77 x 1.33 x 0.39 in (45 x 34 x 10 mm)

with cable: 8.14 x 1.33 x 0.39 in (206.9 x 34 x 10 mm)

Weight 0.053 lb (0.024 kg)

Front components 1 x USB-A 3.0 Plug Port (USB Signal only)
1 x 4.5 mm DC Barrel Plug Connector (Power only)

Rear components USB-C Receptacle (USB signal + PD power)

Input power 20V/3.3A (66W) max

Output power 20V/3.25A (65W) max

Operating systems Windows 7 and above, Windows10 S4, Chrome

Normal operation voltage 20V

Average operation power 0.7W

Max operation power 1W

Temperature (operation) 32~104 F  (0~°C)

Temperature (non-operation) -4~140 F  (-20~+60°C)

Relative humidity (operation) 20%~90% RH, non-condensing

Relative humidity (non-operation) 20%~95% RH, non-condensing

Altitude (operation) 10000ft (3048m)

Altitude (non-operation) 30000ft (9144m)

Shock (operation) 40G, 2 ms, half-sine

Shock (non-operation) 240G, 2 ms, half-sine

Random vibration (operation) ~0.21Grms, 50~2000 Hz

Random vibration (non-operation) ~2.09Grms, 50~2000, non-operating

Option kit contents HP 4.5mm and USB-C Dock Adapter G2

Dock compatibility HP USB-C/A Universal Dock G2

NOTE: The HP 4.5mm and USB-C Dock Adapter G2 is only compatible with the HP USB-C/A Universal Dock G2.

 

HP ThunderboltTM Dock G2- Left View (120W/230W)

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications
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1. 1 power button1 4. 1 headphone/microphone combo jack

2. 1 USB-C® port with data and power out (15W) 5. 1 powered USB 3.0 port

3.
1 USB-C® cable to connect to host system (0.7m cable

length)
6.

1 standard lock slot

    

1. The dock power button is not functional when connected to non-supported HP notebooks or non-HP notebooks.

 

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications
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HP ThunderboltTM Dock G2 - Back side (120W/230W)

 

7. 2 USB 3.0 ports 11. 1 Ethernet port

8. 1 VGA port 12. 1 AC Adapter connector (7.4mm)

9. 2 DisplayPortTM ports 13. 1 ThunderboltTM port

10. 1 USB-C® DisplayPortTM, data and power out (15W) port   

 

Components

Part Number 2UK37AA

Ports 1 USB-C® data and charging port (15W)

1 USB-C® DisplayPortTM - data and charging (15W)

1 USB-C® ThunderboltTM port

2 USB 3.0 ports

1 USB 3.0 charging port

1 power adapter port

2 DisplayPortTM ports

1 Ethernet port (10/100/1000)

1 combo audio port

1 standard lock slot

Dimensions (H x W x D) 3.9 x 3.9 x 2.7 in (98 x 98 x 69 mm)

Weight 1.76 lb (0.8 kg)

Top components LED and power button to power or wake host system1

Front components One USB-C® port with data and power out (15W)

One USB-C® cable to connect to host system (0.7meter cable length)

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications
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Side components One powered USB 3.0 port

One combo audio Jack

One standard lock slot

Back components One ThunderboltTM port

One USB-C® DisplayPortTM, data and power out port (15W)

Two DisplayPortTM ports

One VGA port

Two USB 3.0 ports

One RJ45 port

AC adapter connector (7.4mm)

Network manageability features PXE Boot

Wake on LAN (from the Off, Sleep or Hibernation States2)

MAC Address Pass-Through (from the On, Off, Sleep or Hibernation States3)

WLAN-LAN Switching4

External monitor support Up to 4

Power delivery (PD) Profiles 5V/5A, 9V/5A, 12V/5A, 15V/5A, 20V/5A

Power to system Up to 100W

Operating voltage and current 19.7 V dc @ 6.1 A - 120W

19.7 V dc @ 11.8 A - 230W

Temperature (operating) 0 C to 35 C (32 F to 95 F)

Relative humidity noncondensing

(operating)
10 % to 90 %

Maximum altitude unpressurized

(operating)
15 m to 3,048 m (- 50 ft to 10,000 ft)

Operating Systems5
Win 7, Win 10 and MacOS

1. Requires host notebook to support in its BIOS.

2. Your computer might support Wake On LAN from the Off, Sleep or Hibernate States, or only when the computer is On or in Sleep.

3. Your computer might support MAC Address Pass-Through the On, Off, Sleep or Hibernate States, or only when the computer is On or in Sleep.

4. WLAN - LAN switching is supported only on select computers running Windows 10 operating system.

5. The HP ThunderboltTM Dock G2 is designed to USB-C®/ThunderboltTM Industry specs and will support charging and port replication for notebooks

that have implemented USB-C® and ThunderboltTM industry specifications.

ThunderboltTM host systems require ThunderboltTM software (minimum SW17.x).

Ethernet and audio drivers need to be installed separately on non-HP Windows systems for headset auto switching functionality. Drivers available

on HP Support website.

For MacOS PCs, HP does not provide Ethernet and audio drivers.

Firmware updates on Window-based host systems only.

Certain features are not functional on non-HP supported nor non-HP notebooks (see points below):

Power button to turn on or wake the system.

Wake on LAN from warm and cold dock.

Wake on LAN from S4/S5.

MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 warm and cold dock.
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HP ThunderboltTM Dock G2 Video resolution specifications  

HP ThunderboltTM Dock G2 video resolution specifications when the dock is connected to a ThunderboltTM system:  

 
Host Specification # of

displays
Resolution Supported configuration

 

 

DP 1.2 ThunderboltTM host

1 (1) 4096x2160 @
60Hz

1 DP or

1 TB or

1 USB-C® alt mode

 

 
2 (2) 4096 x 2160 @

60Hz
1 DP + 1 TB port or

1 USB-C® Alt mode port + 1 TB port
 

 

3 (1) 4096 x 2160 @
60Hz +

(2) 2560 x 1440 @

60Hz

(1) 4096 x 2160 @ 60Hz from TB port

(2) 2560x1440 @ 60Hz from DP ports or DP + USB-

C® Alt

 

 

4 (1) 4096 x 2160 @

60Hz +
(2) 2560 x 1440 @

60Hz+
(1) 1920 x 1080 @

60Hz

(1) 4096 x 2160 @ 60Hz from TB port

(2) 2560x1440 @ 60Hz from DP ports or DP + USB-

C® alt

(1) 1920 x 1080 @ 60Hz from DP or USB-C® Alt mode

 

 

Host Specification # of
displays on

dock

Resolution Supported configuration

 

 

DP 1.3 ThunderboltTM host

1 (1) 5120 × 2880 @
60Hz

1 DP or

1 TB or

1 USB-C® alt mode

 

 
2 (2) 4096 x 2160 @

60Hz
1 DP + 1 TB port or

1 USB-C® alt mode + 1 TB port
 

 

2 (2) 3840 x 2160 @
60Hz

2 DP ports or

1 DP + 1 USB-C® Alt mode port or

1 DP + 1 TB port or

1 TB + 1 USB-C® alt mode

 

 

3 (2) 3840 x 2160 @

60Hz +
(1) 1920 x 12000 @

60Hz

(2) 3840 x 2160@60Hz from DP ports or DP + USB-

C® alt

(1) 1920x1200 @ 60Hz from TB port

 

 

 
3 (3) 2560 x 1600 @

60hz
2 DP ports + USB-C® Alt mode  

 

4 (1) 3840 x 2160 @

60Hz +

(2) 2560 x 1440 @

60Hz+
(1)1920 x 1200 @

60Hz

(1) 3840x2160 @ 60Hz from DP or USB-C® Alt mode

(2) 2560x1440 @ 60Hz from DP ports or DP + USB-

C® alt

(1) 1920 x 1200@ 60Hz from TB port

 

NOTE: Chart is based on 8bit DP1.2 displays (except for 5120x2880 single cable display)

NOTE: with a DP1.3 ThunderboltTM host, when 3 or more displays are attached, the ThunderboltTM port is limited to a 1920x1200 @ 60hz DP1.2

display, or a 2560x1440@60hz DP1.3 display.
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HP ThunderboltTM Dock G2 video resolution specifications when the dock is connected to a USB-C® alt-mode system1:

Host Specification # of monitors  

DP 1.2 USB-C® host

1 2560x1440 @ 60Hz

2 1920x1200 @ 60Hz

3 (1) 1920x1200 @ 60Hz

(2) 1280x768 @ 60Hz

DP 1.3 USB-C® host

1 3840x2160 @ 60hz

2 2560x1600 @ 60Hz

3 (1) 2560x1600 @ 60Hz

(2) 1680x1050 @ 60Hz

4 1680 x 1050 @ 60Hz (requires MST)

1. USB-C® systems will perform at USB 3.0 Gen1 speeds

ThunderboltTM port will function as a USB 2.0 port with only data and power out (15W); no video

 

HP ThunderboltTM Dock G2 cable types

HP TB Dock G2 120W cable HP TB Dock G2 230W cable* HP TB Dock G2 Combo Cable*

Part #: 3XB94AA Part #: 3XB95AA Part #: 3XB96AA

*NOTE: Requires 230W AC adapter

HP ThunderboltTM Dock 120W G2 w/Audio- Left View
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1. LED indicator (power button to power, wake, sleep host

system)1

6. Hang up / decline call

2. Pick up / accept / hold call 7. 1 USB-C® port with data and power out (15W)

3. Mic Mute 8. 1 headphone/microphone combo jack

4. Volume down 9. 1 powered USB 3.0 port

5. Volume up 10. 1 standard lock slot

  11. 1 USB-C® cable to connect to host system (0.7m cable length)

1. The dock power button is not functional when connected to non-supported HP notebooks or non-HP notebooks.
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HP ThunderboltTM Dock 120W G2 w/Audio- Back View

 

 

11. 2 USB 3.0 ports 15. 1 Ethernet port

12. 1 VGA port 16. 1 AC adapter connector (7.4mm)

13. 2 DisplayPortTM ports 17. 1 ThunderboltTM port

14. 1 USB-C® DisplayPortTM, data and power out (15W) port   

 

Components

Part Number 3YE87AA

Ports 1 USB-C® port with data and power out (15W)

1 USB-C® cable to connect to host system (0.7m cable length)

1 powered USB 3.0 port

1 combo audio jack

1 standard lock slot

1 ThunderboltTM port
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1 USB-C® DisplayPortTM, data and power out port (15W)

2 DisplayPortTM ports

1 VGA port

2 USB 3.0 ports

1 RJ45 port

1 AC adapter

Dimensions (H x W x D) 3.9 x 3.9 x 4.5 in (98 x 98 x 114 mm)

Weight 2 lb (0.91 kg)

Top components LED indicator (power button to power1, wake, sleep host system)

Pick up / accept / hold call

Mic mute

Volume up

Volume down

Hang up / decline call

Front components One USB-C® port with data and power out (15W)

One USB-C® cable to connect to host system (0.7m cable length)

Side components One powered USB 3.0 port

One combo audio jack

One standard lock slot

Back components One ThunderboltTM port

One USB-C® DisplayPortTM, data and power out port (15W)

Two DisplayPortTM ports

One VGA port

Two USB 3.0 ports

One RJ45 port

One AC adapter

Network manageability features PXE Boot

Wake on Lan (from the Off, Sleep or Hibernation States2)

MAC Address Pass-Through (from the On, Off, Sleep or Hibernation States3)

WLAN-LAN Switching4

External monitor support Up to 45 (please refer to video resolution tables above for details)

Power delivery (PD) profiles PD 3.0: 5V/5A, 9V/5A, 12V/5A, 15V/5A, 20V/5A

Speaker rated power 2W

Operating voltage and current 19.7 V dc @ 6.1 A - 120W

19.7 V dc @ 11.8 A - 230W

Temperature (operating) 0° C to 35° C (32° F to 95° F)

Relative humidity noncondensing

(operating)
10 % to 90 %

Maximum altitude unpressurized

(operating)
15 m to 3,048 m (- 50 ft to 10,000 ft)

Operating systems Win 7, Win 10 and MacOS5

LED colored ring Incoming call (blinking green)

On call (solid green)

On muted call (solid red)

Hold (blinking green)

Speakers/mics Two side-firing speakers and two microphones

Microphone type Omni-directional

Analog audio Yes

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications

DA - 16343   Worldwide QuickSpecs — Version 8 — 7/29/2020 Page  18

Proposta DOCUMENTOS TÉCNICOS 01 (0798194)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 954



Number of channels Stereo (left and right channels)

Power to system Up to 100W via USB-C®

 

1. The dock power button is not functional when connected to non-supported HP notebooks or non-HP notebooks.

2. Your computer might support Wake On Lan from the Off, Sleep or Hibernate States, or only when the computer is On or in Sleep.

3. Your computer might support MAC Address Pass-Through the On, Off, Sleep or Hibernate States, or only when the computer is On or in Sleep.

4. WLAN - LAN switching is supported only on select computers running Windows 10 operating system.

5. The HP ThunderboltTM Dock G2 is designed to USB-C®/ThunderboltTM Industry specs and will support charging and port replication for

notebooks that have implemented USB-C® and ThunderboltTM industry specifications.

ThunderboltTM host systems require ThunderboltTM software (minimum SW17.x).

Ethernet and audio drivers need to be installed separately on non-HP Windows systems for headset auto switching functionality. Drivers available

on HP website.

For MacOS PCs, HP does not provide Ethernet and audio drivers.

Firmware updates on Window-based host systems only.

Certain features are not functional on non-HP supported nor non-HP notebooks:

• Power button to turn on or wake the system.

• Wake on LAN from warm and cold dock.

• Wake on LAN from S4/S5.

• MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 warm and cold dock.

NOTE: For video specifications, please refer to page 16 of this quick specs

HP ThunderboltTM Dock G2 Audio Module
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1. LED indicator (power button to power, wake, sleep host system)1 4. Volume down

2. Pick up / accept / hold call 5. Volume up

3. Mic Mute 6. Hang up / decline call

    

 1. The dock power button is not functional when connected to non-supported HP notebooks or non-HP notebooks.
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Components

Part Number 3AQ21AA

Dimensions (H x W x D) 3.9 x 3.9 x 1.28 in (98 x 98 x 32.5 mm)

Weight 0.66 lb (0.30 kg)

Top cover buttons LED indicator (power button to power, wake, sleep host system)

Pick up / accept / hold call

Mic Mute

Volume up

Volume down

Hang up / decline call

LED colored ring Incoming call (blinking green)

On call (solid green)

On muted call (solid red)

Hold (blinking green)

Speakers/mics Two side-firing speakers and two microphones

Microphone type Omni-directional

Analog audio Yes

Number of channels Stereo (left and right channels)

Speaker rated power 2W

HP USB-C® Dock G4 - Front View

 

 

1. 1 power button 4. 1 USB 3.0 port with data and power out only
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2. 1 combo audio jack 5. 1 USB-C® port connects to computers

3. 1 USB-C® port with power and data out only 6. 1 standard lock slot

 

HP USB-C® Dock G4- Rear View

 

 

7. 1 Smart AC adapter 10. 1 HDMI 2.0 port

8. 1 powered USB 3.0 port, 2 USB 2.0 ports 11. 2 DisplayPort ports

9. 1 Gigabit Ethernet port   

 

Components

Part Number 3FF69AA  

Ports 1 USB 3.0 port with data and power out only

1 USB-C® port with data and power out only

1 Combo audio jack connects to headphone

1 power button to power and wake host system4

1 Smart AC adapter

1 powered USB 3.0 port

2 USB 2.0 ports

1 Gigabit Ethernet port

1 HDMI 2.0 port

2 DisplayPort ports

1 USB-C® port3 connects to computers

1 standard lock slot

 

Dimensions (H x W x D) 7.79 x 2.71 x 0.87 in (198 x 69 x 22 mm)

Weight 0.77 lb (0.36 kg)

Resolution

Single display: up to 3840 x 1440 @ 60Hz

Dual display: up to 1920 x 1200 @ 60Hz

Triple display: up to 1680 x 1050 @ 60Hz

Front components One USB 3.0 port with data and power out only

USB-C® port with power and data out only

Combo audio jack connects to headphone

Power button to power and wake host system4

Side / rear components Smart AC adapter

One powered USB 3.0 port
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Two USB 2.0 ports

Gigabit Ethernet port

One HDMI 2.0 port

Two DisplayPort ports

One USB-C® port3 connects to computers

One standard lock slot

Normal operating power 90W

Average operation power 65W Average operation power 65W

Max operating power 100W Max operating power 100W

Power Delivery (PD) profile USB-C® PD 3.0 supporting 5V/3A, 9V/3A,10V/3A, 12V/3A, 15V/3A and 20V/3A

USB-C® power to Host Up to 60W

Temperature (operating) 32 to 104 F (0 to +40C)

Relative humidity (operating) 0%~90%RH

Altitude (operating) 10000 ft (3048m)

Shock (operating) 40G, 2ms duration, half-sine wave shock

Random vibration (operating) 1.043g

Operating Systems Windows 10, Windows 10 mobile

Option kit contents HP USB-C® Dock G4, AC power cable, 90W A/C Adapter, USB-C® (1m) cable, documentation

  

1. Supports DisplayPortTM Alt Mode (video, charging and USB 3.1) over the USB-C® connector. Also compatible with USB Type-C® ThunderboltTM

enabled ports.

2. The dock power button is not functional when connected to non-supported HP notebooks or non-HP notebooks.  Power button is not functional

with Chromebooks.

HP USB-C® Universal Dock - Front View

1. 1 USB 3.0 charging/data port 3. 1 Combo audio port

2. 1 USB-C® charging/data port  
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HP USB-C® Universal Dock - Rear View

 

4. 2 Dual DisplayPortTM ports 7. 1 power adapter port

5. 1 Ethernet port 8. 1 standard lock slot

6. 3 USB 2.0 ports   

 

 

Components

Part Number 1MK33AA

Ports 1 USB-C® charging/data port

4 USB ports (1 USB 3.0, 3 USB 2.0)

1 power adapter port

2 DisplayPortTM ports

1 Ethernet port (10/100/1000)

1 combo audio port

1 standard lock slot

Dimensions (H x W x D) 7.87 x 2.76 x 1.1 in (200 x 70 x 28 mm)

Weight 0.77 lb (0.35 kg)

Video resolution Single display: up to 5120 x 2880 @ 60Hz,

Dual display: up to 3840 x 2160 @ 60Hz

Front components One powered USB 3.0 port, One USB-C® port (data), Combo Audio Jack

Rear components Two DisplayPort ports, Gigabit Ethernet port, Three USB 2.0 ports, AC adapter power connector

Side components One standard lock slot, One USB-C® cable that connects to computers

Network manageability features PXE Boot

Wake On Lan (WoL)

NOTE: your computer might support WoL from the Off, Sleep or Hibernation States, or only when the

computer is On or in Sleep.

MAC Address Pass Through1

WLAN - LAN switching2
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Power Delivery (PD) profile USB-C® PD 3.0 supporting 5V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-C® power to Host Up to 60W

Operating systems Windows 7 and above, Windows10 S3, Chrome4, MacOS5

  

1. Your computer might support MAC Address Pass Through from the On, Off, Sleep or Hibernation States, or only when the computer is On or in

Sleep; supported for UEFI PXE Boot);

2. Supported only on select computers running Windows 10 operating system.

3.To install the dock drivers on computers running Windows 10 S operating system, run Windows Update.

4. Chrome PCs: native DisplayLink Driver into the OS.  Realtek Ethernet drivers not available on Chrome PCs

5. MacOS PCs: DisplayLink drivers for MacOS PCs must be downloaded separately from DisplayLink website. Realtek driver for Ethernet must also

be installed (drivers not provided by HP)

NOTE: The HP USB-C® Universal Dock is designed to USB-C® Industry specs and will support charging and port replication for notebooks that have

implemented

USB-C® and ThunderboltTM industry specifications.

Certain features are not functional on non-HP supported nor non-HP notebooks (see points below):

Wake on LAN from warm and cold dock.

Wake on LAN from S4/S5.

MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 warm and cold dock.

 

Stand-alone power requirements

Normal Operating Voltage 19.5V

Average Operating Power 77W

Max Operating Power 88W

Temperature

Operating 32~104 °F (0~40 °C)

Non-operating -4~140 °F (-20~+60 °C)

Relative humidity

Operating 5%~90% RH, non-condensing

Non-operating 5%~95% RH, non-condensing

Altitude

Operating 10000 ft (3048 m)

Non-operating 30000 ft (9144 m)

Shock

Operating 40G, 2ms, half-sine

Non-operating 240G, 2ms, half-sine

Random vibration

Operating ~0.21g, 5~500 Hz

Non-operating ~2.09g, 5-500 Hz, Non-Operating

Option Kit Contents HP USB-C® Universal Dock, AC power cord, 90W A/C adapter, USB-A to USB-C® adapter, and

documentation

Part Number 1MK33AA

HP USB-C® Universal Dock w/4.5mm Adapter- Front View
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1. 1 USB 3.0 charging/data port 3. 1 Combo audio port  

2. 1 USB-C® charging/data port 4. 1 Adapter (4.5mm)  

 

HP USB-C® Universal Dock Non-flash Version- Front View

1. 1 USB 3.0 charging/data port 3. 1 Combo audio port  

2. 1 USB-C® charging/data port   
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HP USB-C® Universal Dock Non-flash Version- Rear View

4. 2 Dual DisplayPortTM ports 7. 1 power adapter port

5. 1 Ethernet port 8. 1 standard lock slot

6. 3 USB 2.0 ports   

    

Components

Part Number See Option Kit Contents for part numbers below

Ports 1 USB-C® charging/data port

4 USB ports (1 USB 3.0, 3 USB 2.0)

1 power adapter port

2 DisplayPortTM ports

1 Ethernet port (10/100/1000)

1 combo audio port

1 standard lock slot

Dimensions (H x W x D) 7.87 x 2.76 x 1.1 in (200 x 70 x 28 mm)

Weight 0.77 lb (0.35 kg)

Video resolution Single display: up to 5120 x 2880 @ 60Hz,

Dual display: up to 3840 x 2160 @ 60Hz

Front components One powered USB 3.0 port

One USB-C® port (data)

One combo audio jack

Rear components Two DisplayPort ports

One Gigabit Ethernet port

Three USB 2.0 ports

One AC adapter power connector

Side components One standard lock slot, One USB-C® cable that connects to computers

Network manageability features PXE Boot

Wake On Lan (WoL)

MAC Address Pass Through1

WLAN - LAN switching2
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NOTE: Your computer might support WoL from the Off, Sleep or Hibernation States, or only when the

computer is On or in Sleep

Power Delivery (PD) profile USB-C® PD 3.0 supporting 5V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12/3A, 15V/3A, 20V/3A

Operating systems Windows 7, Windows10 S3, Chrome4, MacOS5

 

1. Your computer might support MAC Address Pass-Through from the On, Off, Sleep or Hibernation States, or only when the computer is On or in

Sleep; supported for UEFI PXE Boot);

2. Supported only on select computers running Windows 10 operating system.

3.To install the dock drivers on computers running Windows 10 S operating system, run Windows Update.

4. Chrome PCs: native DisplayLink Driver into the OS.  Realtek Ethernet drivers not available on Chrome PCs

5. MacOS PCs: DisplayLink drivers for MacOS PCs must be downloaded separately from DisplayLink website. Realtek driver for Ethernet must also

be installed (drivers not provided by HP)

NOTE: The HP USB-C® Universal Dock is designed to USB-C® Industry specs and will support charging and port replication for notebooks that have

implemented USB-C® and ThunderboltTM industry specifications.

Certain features are not functional on non-HP supported nor non-HP notebooks (see points below):

Wake on LAN from warm and cold dock.

Wake on LAN from S4/S5.

MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 warm and cold dock.

 

Stand-alone power requirements

Normal Operating Voltage 19.5V

Average Operating Power 77W

Max Operating Power 88W

Temperature

Operating 32~104 °F (0~40 °C)

Non-operating -4~140 °F (-20~+60 °C)

Relative humidity

Operating 5%~90% RH, non-condensing

Non-operating 5%~95% RH, non-condensing

Altitude

Operating 10000 ft (3048 m)

Non-operating 30000 ft (9144 m)

Shock

Operating 40G, 2ms, half-sine

Non-operating 240G, 2ms, half-sine

Random vibration

Operating ~0.21g, 5~500 Hz

Non-operating ~2.09g, 5-500 Hz, Non-Operating

Contents HP USB-C® Universal Dock with no Flash Drive, 4.5mm and USB Dock Adapter, AC power cord,

90W A/C adapter and documentation

Drivers HP USB-C® Universal Dock (1MK33AA) Drivers are on the dock

HP USB-C® Universal Dock with USB & 4.5mm Adapter (2UF95AA) Drivers are on the dock.

HP USB-C® Universal Dock Non-Flash with USB & 4.5mm Adapter (3DV65AA) Dock drivers need

to be downloaded via the web:

1. Go to http://www.hp.com/support
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2. Follow the online instructions to get software and drivers

 

Option Kit Contents HP USB-C® Universal Dock (1MK33AA)

HP USB-C® Universal Dock, AC power cord, 90W A/C adapter, USB-A to USB-C® adapter, and

documentation

HP USB-C® Universal Dock with USB & 4.5mm Adapter (2UF95AA)

HP USB-C® Universal Dock, AC power cord, 90W A/C adapter, USB-A to USB-C® adapter, and

documentation

 

HP USB-C® Universal Dock Non-Flash with USB & 4.5mm Adapter (3DV65AA)

HP USB-C® Universal Dock with no Flash Drive, 4.5mm and USB Dock Adapter, AC power cord,

90W A/C adapter and documentation

HP USB-C® Universal Dock Cables and Adapters

HP 4.5mm and USB Dock Adapter (2NA11AA)

 

NOTE: Included only with non-flash and 4.5mm adapter SKU, this component is not compatible with any other dock or platform.

 

HP USB-A to USB-C® Adapter (3RV49AA)

QuickSpecs HP Dock Solutions

Technical Specifications

DA - 16343   Worldwide QuickSpecs — Version 8 — 7/29/2020 Page  29

Proposta DOCUMENTOS TÉCNICOS 01 (0798194)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 965



 

NOTE: Included with HP USB-C® Universal Dock (1MK33AA)

HP USB-C® Mini Dock - Front View

 

1. 1 USB-C® charging/data port  

HP USB-C® Mini Dock - Rear View
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2. 1 HDMI port 4. 1 Ethernet port

3. 1 VGA port 5. 2 USB-A ports (1 USB 3.0, 1 USB 2.0)

    

 

Components

Part Number 1PM64AA

 1 USB-C® charging/data port

2 USB ports (1 USB 3.0, 1 USB 2.0)

1 Ethernet port (10/100/1000)

1 VGA port

1 HDMI

Dimensions (H x W x D) 5.7 x 2.17 x 0.69 in (145x55x17.5 mm)

Weight 0.29 lb (0.132 kg)

Video resolution Only single display supported

HDMI: 4096 x 2160 @ 30Hz

VGA: 1920 x 1080

Network manageability features

 

PXE Boot

Wake On Lan (WoL)

NOTE: Your computer might support WoL from the Off, Sleep or Hibernation States, or only when the

computer is On or in Sleep.

MAC Address Pass Through

NOTE: Your computer might support MAC Address Pass-Through from the On, Off, Sleep or Hibernation

States, or only when the computer is On or in Sleep; supported for UEFI PXE Boot)

WLAN - LAN switching

NOTE: Supported only on select computers running Windows 10 operating system.

Power Delivery (PD) profiles USB-C® PD 3.0 supporting 90W, 65W, 45W, 15W and 10W USB-C® AC Adapters (not included)

90W USB-C® AC Adapter supports 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

65W USB-C® AC Adapter supports 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A

45W USB-C® AC Adapter supports 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.3A, 15V/2A

15W USB-C® AC Adapter supports 5V/1A

10W USB-C® AC Adapter supports 5V/0.5A

Option Kit Contents HP USB-C® Mini Dock, Documentation

Maximum power provided to the

notebook
60W (requires 90W power supply)

Stand-alone power requirements

Normal Operating Voltage 5V
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Average Operating Power 12W

Max Operating Power 15W

Temperature

Operating 32~104 °F (0~40 °C)

Non-operating -4~140 °F (-20~+60 °C)

Relative humidity

Operating 5%~90% RH, non-condensing

Non-operating 5%~95% RH, non-condensing

Altitude  

Operating 10000 ft (3048 m) @2 hours

Non-operating 30000 ft (9144 m) @ 2 hours

Shock

Operating 40G, 2ms, half-sine

Non-operating 240G, 2ms, half-sine

Random vibration

Operating ~0.21g, 5~500 Hz

Non-operating ~2.09g, 5-500 Hz, Non-Operating

HP USB Travel Dock - Front View

1. USB ports (2)   

   

 

HP USB Travel Dock - Rear View
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2. 1 Ethernet port 4. 1 HDMI port

3. 1 VGA port  

 

Components

Ports 2 USB ports (1 USB 3.0, 1 USB 2.0)

1 Ethernet port (10/100/1000)

1 VGA port

1 HDMI

Dimensions (W x D x H) 5.0 x 1.5 x 0.75 in (127 x 38.1 x 19 mm)

Weight 0.21 lb (0.095 kg)

Power requirements  

Powered from VBUS 5 Volts/3 Amps

Operating Systems Supported Microsoft-Windows XP/Vista/Win7/Win8.1/Win10 (install updated driver)

Option Kit Contents HP USB Travel Dock, documentation

 

HP UltraSlim Docking Station - Front side

 

1. 2 docking posts 4. 1 connection button

2. 2 locking mechanism 5. 1 power on/off

3. 1 docking station cable lock slot   

    

 

HP UltraSlim Docking Station - Rear side

 

6. 1 standard lock slot 12. 3 USB 3.0 ports

7. 1 docking station cable lock slot 13. 1 USB 3.0 charging port

8. 1 side docking connector 14. 1 power connector

9. 1 VGA port 15. 1 line in jack

10. 1 LAN/Ethernet port 16. 1 line out jack

11. 2 DisplayPort   
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Components

Part Number D9Y32AA

Ports 1 standard lock slot

1 docking station cable lock slot

1 side docking connector

1 VGA port

1 LAN/Ethernet port

1 1Gb LAN/Ethernet port (10/100/1000)

3 USB 3.0 ports

1 USB 3.0 charging port

1 power connector

1 line in jack

1 line out jack

Dimensions (H x W x D) 1.7 x 14.5 x 4.2 in (44 x 368x 107 mm)

Weight 1.69 lb (0.76 kg)

Front components Two Docking posts

Two Computer connect/ release mechanisms

One Docking connector

One Connect button

One Power on/off button

Rear components One standard lock slot

One docking station cable lock slot

One Side docking connector

One VGA port

One LAN/Ethernet port

One 1Gb LAN/Ethernet port (10/100/1000)

Three USB 3.0 ports

One USB 3.0 charging port

One Power connector

One Line in jack

One Line out jack

  

NOTE: Your computer, docking station, and monitor must all support USB 3.0 and DisplayPort 1.2 to benefit from the advanced speeds or features

that these technologies provide. If one of the devices does not support these technologies, you will still have USB 2.0 and DisplayPort 1.1

functionality.

Stand-alone power requirements  

Normal Operating Voltage 18.5 V  

Average Operating Power 18.5 W  

Max Operating Power < 65 W  

Temperature  

Operating 32° to 95° F (0° to 35° C)  

Non-operating 4° to 140° F (-20° to 60° C)  

Relative humidity  

Operating 10% to 90%, non-condensing  

Non-operating 5% to 95%, 101.6° F (38.7° C) maximum wet bulb temperature  
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Altitude  

Operating -50 to 10,000 ft (-15.24 to 3,048 m)  

Non-operating -50 to 40,000 ft (-15.24 to 12,192 m)  

Shock  

Operating 125 G, 2 ms, half-sine  

Non-operating 200 G, 2 ms, half-sine  

Random vibration  

Operating 0.75g  

Non-operating 1.50g  

Option Kit Contents HP UltraSlim Docking Station, AC power adapter, documentation  

Part Number D9Y32AA  

COMPATIBILITY

HP Dock Solutions are compatible with HP notebooks as follows:

Docking Station Compatible Notebooks

HP Thunderbolt Dock 120W G2

HP Elite Dragonfly

HP EliteBook x360 440 G2

HP EliteBook 830 x360

HP ZHAN 66 Pro 14 G2

HP ZHAN 66 Pro 15 G2

HP ZHAN Pro 13 G2

HP Elite x2 1012 G1, G2, Elite x2 1013 G4, ZBook Firefly 14/15 G7

HP Pro x2 612 G2

HP EliteBook Folio G1

HP EliteBook x360 1030 & 1020 G2, G3, G4

HP EliteBook 1040 G4

HP EliteBook 800, 700 G5, G6

HP ProBook 600 G4, 400 G5, G6

ZBook 14u/15u G5, G6

HP Thunderbolt Dock 230W G2

HP ZHAN 99 G1, G2

HP ZBook 17, 15 G3, G4, G5; Studio G3, G4, G5, G7

HP ZBook x2 G4

ZBook 14u/15u G5, G6

ZBook Create G7

ZBook Firefly 14/ 15 G7

HP EliteBook 800, 700 G5, G6

HP Thunderbolt Dock w/Combo Cable Compatible with all notebooks listed for 120W and 230W models

Hp Thunderbolt Dock w/Audio Compatible with all devices listed above.

HP Thunderbolt Dock Audio Module HP Thunderbolt Dock G2 required

HP USB-C® Dock G4 HP ProBook 600 G4, 400 G5, G6

HP EliteBook 800 G5, 700 G5

HP EliteBook x360 1030 G6 & 1020 G2, G3, G4

HP EliteBook 1040 G4

ChromeBook x360

HP Elite x2 1012 G2

HP Elite x2 1013 G3, G4

HP Pro x2 612 G2

HP ChromeBook 13

HP Spectre Pro 13 G1 Notebook PC

HP EliteBook Folio G1; HP Elite x2 1012 G1

HP USB Travel Dock All HP notebooks with a powered USB-A port

HP UltraSlim Docking Station HP EliteBook Folio 1020 G1

HP EliteBook Folio 1040 G1, G3

HP EliteBook 1040 G2
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HP EliteBook Revolve 810 G1, G3

HP EliteBook 820 G1, G2, G3, G4

HP EliteBook 840 & 850 G1, G2, G3, G4, G5, G6

HP EliteBook 830 G5, G6

HP EliteBook 720, 740, 750 G1, G2

HP EliteBook 725 G3, G4, G5

HP EliteBook 745, 755 G3, G4, G5, G6

HP EliteBook 735 G5, G6

HP ProBook 640, 650 G2, G3, G4, G5

HP ProBook 645 G2, G3, G4, G5

HP ProBook 655 G2, G3, G4

HP EliteBook Folio 9480m, 9470m

HP ZBook 14u G4, G5, G6

HP ZBook 15u G3, G4, G5, G6

NOTE: Your computer, docking station, and monitor must all support USB 3.0 and DisplayPort 1.2 to benefit from the advanced speeds or features

that these technologies provide. If one of the devices does not support these technologies, you will still have USB 2.0 and DisplayPortTM 1.1

functionality.

 

Service and Support

HP Dock Solutions are supported by a one-year limited warranty. Additional support is available 24 hours a day, seven days a week by

phone as well as online support forums.

NOTE: Certain restrictions and exclusions apply. Consult the HP Customer Support Center for details.
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Date of change Version 1 to 2  Description of change

 V1 to V2 Launch  

July 6, 2018 V1 to V2 Update Typo corrected on “LED colored ring” specs

October 5, 2018 V2 to V3 Update 1050 G1 added to HP Thunderbolt Dock 230W G2 (2UK38AA) and HP

Thunderbolt Dock 230W G2 cable (3XB95AA) compatibility

May 7, 2019 V3 to V4 Update HP USB-C Dock G5, HP USB-C/A Universal Dock G2 and HP 4.5 mm and

USB-C Dock Adapter G2 added

June 25, 2019 V4 to V5 Update General update

September, 2019 V5 to V6 Update General Update

March 10,2020 V6 to V7 Update HP UltraSlim Docking Station - Rear side image call out #11 corrected

May 27, 2020 V7 to V8 Update HP USB-C Dock G5 operating systems updated

July 29, 2020 V8 to V9 Update General corrections and re-arrangement

 

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only

warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or

omissions contained herein. ThunderboltTM is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries. USB Type-C®

and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum.
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About this guide

This guide might use one or more of the following styles to distinguish elements of text:

Style Definition

<variable> Variables or placeholders are enclosed in angle brackets. For

example, replace <pathname> with the appropriate path, such

as C:\Windows\System. When typing the actual value for the

variable, omit the brackets.

[optional parameters] Optional parameters are enclosed in square brackets. When

specifying the parameters, omit the brackets.

"literal value" Command line text that appears inside quotation marks should

be typed exactly as shown, including the quotation marks.

iii
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1 Getting started

What is HP BIOS Configuration Utility?

HP BIOS Configuration Utility (BCU) is a free utility that enables you to do the following:

Read available BIOS settings and their values from a supported desktop, workstation, or notebook

computer

Set or reset Setup Password on a supported desktop, workstation, or notebook computer

Replicate BIOS settings across multiple client computers

Download the latest version of BCU from http://www.hp.com/go/clientmanagement.

System requirements

Table 1-1  Minimum hardware and software for clients

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, or Windows PE (version 4.0.1.1 or later)

NOTE: BIOS setting management is supported under Windows PE 3.x, 4.0, or 5.0. See WMI support required on page 4.

NOTE: Support of Windows XP and Windows Vista has been deprecated in BCU version 4.0.

Installation

Run the BCU SoftPaq to install its contents to the folder <PROGAMFILESDIR>\Hewlett-Packard

\BIOS Configuration Utility\, where <PROGAMFILESDIR> is the Program Files folder on the

target system (e.g. C:\PROGRAM FILES). The resulting files at the target folder include:

BIOSConfigUtility.exe

BIOSConfigUtility64.exe

HPQPswd.exe

HPQPswd64.exe

Internet shortcut to BIOS Configuration Utility User Guide.pdf

What is HP BIOS Configuration Utility? 1
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2 Command line parameters

Use the following syntax to run BCU:

BIOSConfigUtility.exe <options>

�or�

BIOSConfigUtility64.exe <options>

The valid options are:

Parameter Description

/Get:"filename"

�or�

/GetConfig:"filename"

Gets the configuration data.

NOTE: If "filename" is empty, BCU writes configuration data to the output

console.

/Set:"filename"

�or�

/SetConfig:"filename"

Modifies the system BIOS configuration. Accepts only REPSET formatted files.

/cspwdfile:�filename�

�or�

/CurSetupPasswordFile:�filename�

�or�

/cpwdfile:�filename�

Specifies the current BIOS Setup Password by providing an encrypted password

file. Current password should be provided when changing BIOS settings or

password. Can specify only one current password file. Use HPQPswd.exe to

generate password file. See Password management on page 6 for additional

details on this utility.

NOTE: Requires BCU version 3.0.1.1 or later.

If using a BCU version earlier than 4.0.1.1, use /cspwdfile:�filename�.

/nspwdfile:�filename�

�or�

/NewSetupPasswordFile:�filename�

�or�

/npwdfile:�filename�

Specifies the new BIOS Setup Password by providing an encrypted password file.

To remove the password, use /npwdfile:��. Use HPQPswd.exe to generate

the password file. See Password management on page 6 for additional details

on this utility.

NOTE: Clearing the BIOS Setup Password will remove all BIOS Users.

Requires BCU version 3.0.1.1 or later.

If using a BCU version earlier than 4.0.1.1, use /nspwdfile:�filename�.

/?

�or�

/Help

Displays a help message.

/SetDefaults Sets BIOS settings to their default values.

NOTE: /SetDefaults does not change every possible value; also, it does not

change settings on an individual basis.

/verbose When used with /Set, displays details about each setting, such as success, the

reason for failure (warning), or failure code (error).

/WarningAsErr When used with /Set, displays details about each setting. Unlike /verbose,

any settings not applied due to warnings cause BCU to return program error code

13 instead of success.

2 Chapter 2   Command line parameters
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Parameter Description

NOTE: Requires BCU 3.0.11.1 or later. When both /verbose and /

WarningAsErr are used, /WarningAsErr will take precedence.

/Unicode Checks platform support for Unicode passwords only. If not supported, returns

error code 32. Use only in batch files; this command is not compatible with other

commands.

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/log Generates the log folder and log file default to the executable folder.

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/getvalue Gets the value of a given setting without using the config file.

Example: BCU.exe /getvalue:�Asset Tracking Number�

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/setvalue Sets the value of a given setting without using the config file.

Example: BCU.exe /setvalue:�Asset Tracking 

Number�,�12345678�

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

3
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3 BIOS configuration

BCU is a Windows-based tool that lets you create standard configuration settings and deploy them across the

enterprise. By creating a configuration text file with only the setting you want to change, you can deploy it to

all systems in the enterprise. If a particular system does not support the specified setting, it will be ignored.

WMI support required

BCU requires HP custom WMI namespace and WMI classes (at the namespace root\HP\InstrumentedBIOS)

provided by BIOS. BCU will only support models with a WMI-compliant BIOS, which are most commercial HP

desktops, notebooks, and workstations.

Before running BCU, it is helpful to make sure that the HP BIOS WMI classes are in the namespace root\HP

\InstrumentedBIOS. When using BCU in WinPE, ensure that the WMI component is added to the boot image

using Microsoft® Deployment Image Servicing and Management (DISM) tool.

Replicated setup

To create, save, and deploy the configuration settings, complete the following procedure:

1. Run the program BIOSConfigUtility.exe using the /GetConfig:config.txt command-line

parameter.

2. Edit the file config.txt. Remove properties that you do not want to change and modify the other

properties.

NOTE: Some properties, such as model and manufacturer, are read-only. Such properties will be

ignored with a warning if specified during /SetConfig.

NOTE: If a property value has not changed in the input configuration file from its existing value in

BIOS, it will be skipped during /SetConfig. It is recommended to remove such settings during /

SetConfig operation.

NOTE: If a property name or value is invalid or does not exist on the client system, such settings will

be ignored with a warning during /SetConfig.

The following config.txt example shows a configuration file that changes some properties:

BIOSConfig 1.0

;

; Originally created by BIOS Configuration Utility

; Version 4.0.10.1

; Date="2015-03-20" Time="14:37:40" UTC="-5"

;

; Found 214 settings

Asset Tracking Number

CORPTAG001ABCDEF

4 Chapter 3   BIOS configuration
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Removable Media Boot

Enable

*Disable

Removable Media Write

Enable

*Disable

Enter Ownership Tag

property of company XYZ

Boot Order

Network Controller

PnP Device#1

Hard Drive (C:)

CD-ROM Drive

IDE CD-ROM Drive

Multibay Device (A: or CD-ROM)

Diskette Drive (A:)

USB device

Cover Lock

Unlock

*Lock

3. Run BIOSConfigUtility.exe with the /SetConfig:config.txt command-line parameter to apply

the settings contained in config.txt.

Important notes

The /Set and /Get functionality is supported on select commercial desktop, mobile, and workstation

systems. Supported settings vary by model.

In BCU version 4.0.1.1 and later, the first line of the configuration file must be the word �BIOSConfig�,

follow by the file format version, currently 1.0. For backwards compatibility, the word �English� is

accepted. This keyword is deprecated and support may be removed in the future. For BCU versions

earlier than 4.0.1.1, the first line must be the word �English�.

The settings are indented with a tab character.

IMPORTANT: Indenting with space characters will not work.

There is no space between /command: and the filename.

Arguments containing spaces must be entered within quotes.

For commands that contain two comma-separated arguments, there must not be a space before or

after the comma.

Replicated setup 5
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Only password changes are guaranteed to take effect immediately and without a reboot. All other

settings might not take effect until after a reboot.

The exact strings for some boot devices may vary between models. For example, the network controller

for Boot Order was identified with the tag �PNP Device #1� on one system and �Network Controller� on

newer systems. If your environment includes a mix of systems, then ensure that all known values for a

particular boot device are placed together in the list relative to the next type of boot device. See the

example above. Devices not found on the system are ignored. See the example above, noting that CD-

ROM is specified several different ways.

It is recommended that you do not mix replicated setup changes with software updates that include

BIOS firmware updates. It is a best practice to perform each operation independently and to restart the

system between each operation. This procedure accommodates cases in which the internal structure of

BIOS configuration setting information changes between BIOS revisions.

Password management

BCU also has the ability to establish, modify, and remove the BIOS setup password. Use the HP Password

Encryption Utility (HPQPswd.exe) to create the password file needed to specify new or current password. It is

available at HP Client Management Solutions website at http://www.hp.com/go/clientmanagement. See HP

Password Encryption Utility on page 16 for password utility usage samples.

Use the following sample command to create a setup password on a system with no existing password:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"new password.bin"

Use the following sample command to modify the BIOS setup password use:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"new password.bin" /cspwdfile:"current

password.bin"

Use the following sample command to remove the BIOS setup password use:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"" /cspwdfile:"current password.bin"

NOTE: A password change command can be combined with BIOS configuration, in which case the password

is modified before the configuration is applied.

BIOSConfigUtility.exe /set:"configuration.txt" /nspwdfile:"new

password.bin"

6 Chapter 3   BIOS configuration
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Comments

BCU configuration files support adding comments by using the �;� (semicolon) character. Any line that begins

with�;� is treated as a comment. The white space (including tab) in front of �;� is ignored. The comment does

not carry over to the next line.

Example usage of comments:

BIOSConfig 1.0

; This file shows usage of comments in configuration files

; Below is an example of comments using semicolon at beginning of line

Sunday

; *Disable

; Enable

; Below is an example of comments using semicolon after white space 

(includes tab)

Monday

 ;*Disable

 ;Enable

; Below is an example where the semicolon is NOT considered as a comment.

Parallel Port

 IO=3BC; IRQ=7

 IO=378; NOT comment

Comments 7
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A Error codes

Table A-1  Error codes

Error code Description Notes

0 Success Operation succeeded.

1 Not Supported WMI result code � Setting is not supported on system.

2 Unknown WMI result code � Operation failed for unknown reason.

3 Timeout WMI result code � Operation timed out.

4 Failed WMI result code � Operation failed.

5 Invalid Parameter WMI result code � A parameter is missing or wrong type.

6 Access Denied WMI result code � Setting modification failed due to BIOS permissions.

10 Valid password not provided. BCU was unable to find a valid password on the command line in the

following cases:

When attempting to change the password, the correct password

was not provided.

When attempting to change the password, the new password did

not satisfy password requirements for the platform.

When attempting to change setting values, the correct password

was not provided.

11 Config file not valid. BCU was unable to locate the configuration file or unable to read the file

at the specified path.

12 First line in config file is not the keyword

�BIOSConfig�.

First line in the configuration file must be the word �BIOSConfig�

followed by the file format version, currently �1.0�.

13 Failed to change setting. BCU failed to change one or more settings. Use /verbose or /

WarningAsErr to get status per setting.

14 BCU not ready to write file. Not used.

15 Command line syntax error. Possible reasons for this error include the following:

Invalid command line option specified. Use /? or /Help for

available options.

Invalid combination of command line options used.

Multiple password files were specified. Only one new or current

setup password file can be provided on command line.

No configuration file name was specified with /set.

No file name was specified with /cspwdfile or /nspwdfile.

16 Unable to write to file or system. BCU was unable to connect to HP BIOS WMI. WMI classes are corrupted

or the system is not supported. See the section WMI support required

on page 4 for additional information.

17 Help is invoked. Show usage text.

8 Appendix A   Error codes
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Table A-1  Error codes (continued)

Error code Description Notes

18 Setting is unchanged. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS and do

not affect BCU return code.

19 Setting is read-only. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

20 Invalid setting name. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

21 Invalid setting value. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

23 Unable to connect to HP BIOS WMI

namespace.

System not supported. Unable to connect to HP BIOS WMI namespace:

root\HP\InstrumentedBIOS. See the section WMI support required

on page 4 for additional information.

24 Unable to connect to HP WMI namespace. System not supported. Unable to connect to HP WMI namespace: root

\HP. See the section WMI support required on page 4 for additional

information.

25 Unable to connect to PUBLIC WMI

namespace.

System not supported. Unable to connect to PUBLIC WMI namespace:

root\CIMV2. Ensure that WMI service is enabled and running.

30 Password file error. Unable to read or decrypt the password file.

31 Password is not F10 compatible. If a platform does not support Unicode passwords, BCU can set and

change the password, but the password will not function in F10 Setup.

BCU must be used to change or clear it.

32 Platform does not support Unicode

passwords.

Returned when the /Unicode option is used to check for support.

33 No settings to apply found in Config file. Config file contains no settings or they are commented out.

9
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B Sample configuration file

This configuration file shows a partial list of the BIOS settings for an HP ZBook 15:

BIOSConfig 1.0

;

; Originally created by BIOS Configuration Utility

; Version: 4.0.1.1

; Date="2014-09-17" Time="09:39:33" UTC="-5"

;

; Found 244 settings

;

Manufacturer

Hewlett-Packard

Product Name

HP ZBook 15

System Board ID

1909

Universal Unique Identifier(UUID)

7FAC190ABD17E411A132884C5F06E0FF

Processor Type

Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ CPU

SKU Number

D5H49AV#ABA

Warranty Start Date

00/00/0000

Processor Speed

2.80GHz

Sunday

*Disable

Enable

Monday

*Disable

Enable

10 Appendix B   Sample configuration file
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Tuesday

*Disable

Enable

Wednesday

*Disable

Enable

Thursday

*Disable

Enable

Friday

*Disable

Enable

Saturday

*Disable

Enable

BIOS Power-On Time (hh:mm)

00:00

PCID Version

A3.00

System Configuration ID

A3008DD20303

Define Custom URL

Total Memory Size

16384 MB

Memory Slot 1 Information

Top - Slot 2 (under) Hynix/Hyundai 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 2 Information

Bottom-Slot 2(right) Samsung 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 3 Information

Top - Slot 1 (top) Hynix/Hyundai 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 4 Information

Bottom-Slot 1(left) Samsung 4096 MB @ 1600 MHz

Define Customized Boot Option

11
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Enter Feature Byte

3X47676J6S6b7M7Q7U7W7saBaw.BQ

Enter Build ID

13WWAVCW601#SABA#DABA

BIOS Date

06/24/2014

System BIOS Version

L70 Ver. 01.10

Serial Number

CND3220CMX

Video BIOS Revision

Intel(R) GOP Driver [5.0.1028]

Video BIOS Revision 2

nVidia 05/15/14

Keyboard Controller Version

94.51

Ownership Tag

Asset Tracking Number

Primary Battery Serial Number

13577 5/4/2013

Serial port

*Disable

Enable

Thunderbolt port

DisplayPort only

PCIe and DisplayPort

*PCIe and DisplayPort - require user approval for Thunderbolt 

legacy devices

Secondary Battery Serial Number

No Battery Present

Parallel port

*Disable

Enable

Flash media reader
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Disable

*Enable

USB Port

Disable

*Enable

Express Card Slot

Disable

*Enable

Smart Card

*Disable

Enable

WWAN FCC ID

No Device Present

WLAN FCC ID

PD96235ANH

Bluetooth FCC ID

PD96235ANH

System Board CT

PXXXXA2WV4PYXW

Product Family

103C_5336AN G=D L=BUS B=HP S=ELI

eSATA Port

Disable

*Enable

GPS FCC ID

No Device Present

MicroCode Revision

16

Language

*English

Francais

Deutsch

Espanol

Italiano

Dansk

13
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Nederlands

Suomi

Japanese

Norsk

Portugues

Svenska

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Custom Logo

*Disable

Enable

CD-ROM boot

*Disable

Enable

Fast Boot

Disable

*Enable

Backlit Keyboard Timeout

*5 secs.

15 secs.

30 secs.

1 min.

5 mins.

Never

SD Card boot

*Disable

Enable

Floppy boot

*Disable

Enable

PXE Internal NTC boot

*Disable

Enable

Legacy Boot Order

14 Appendix B   Sample configuration file
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mSATA Drive

Notebook Upgrade Bay

Notebook Hard Drive

USB Floppy

USB CD-ROM

USB Hard Drive

Notebook Ethernet

Dock Upgrade Bay

eSATA Drive

Boot Device 13

...

15
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C HP Password Encryption Utility

The HP Password Encryption Utility (HPQPswd.exe) accepts a password entered by the user, encrypts the

password, and then stores it in a file for use by the BIOS. This utility can be used in either command-line

mode or GUI mode. To run it in GUI mode, double click the executable or run without parameters.

HP recommends using a strong password to protect managed assets.

The following is a sample command to create a password file in silent mode:

HpqPswd.exe /s /p"12345678" /f"sample password.bin"

In this example, /p specifies the password and /f specifies the name and path of the encrypted file.

NOTE: Use the /? command to invoke help for additional information on the password utility.

HPQPswd.exe currently supports a maximum of 32 characters.

16 Appendix C   HP Password Encryption Utility
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Recife, 27 de outubro de 2020. 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  

 

 

 

Atendendo a sua solicitação através do Edital de pregão eletrônico nº 75/2020, com data de abertura para 27 de 

outubro de 2020, às 14:00 horas, que tem como objeto Notebooks, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos: 

 

ITEM Descrição Qtde 

3 

NOTEBOOK Tipo 3  Fabricante: HP INC Marca: HP Modelo: HP Probook 445 G7 

Preço Unitário: 
R$ 14.390,00 (Quatorze mil e trezentos e noventa reais) 
Preço Total: 
R$ 57.560,00 (Cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta reais) 

04 

 

 

 

NOTEBOOK - TIPO 03  
  

PROCESSADOR  
  

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 
superior com índice mínimo em CPU Mark de 12.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 
2300 pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);  

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional 
(ou aplicação);  

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W;  
  

  

PLACA MÃE  
  

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida 
especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, 
aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao 
mercado doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do 
fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;  

BRENO JOSE DE 

ARAUJO 

TAVARES:376381

14434
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2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura 
serão aceitos;  

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a 
este requisito através de firmware/software;  

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.  
   

BIOS  
  

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 
devidamente comprovado.  

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS 
(informar a URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita 
realizar a mesma de forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.  

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB.  
4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.  
5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos 

padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do 
BIOS antes de passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático 
utilizando cópia segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do 
equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de 
atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo 
BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento.  

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 
identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento.  

   

MEMÓRIA  
  

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 32GB padrão DDR4-2666 ou superior.  
2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois 

gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória 
configurado originalmente.  

   

ARMAZENAMENTO  
  

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 512GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 
ou superior;  

   

INTERFACE  
  

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;  
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2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 
(tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número 
mínimo de portas solicitadas;  
3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;  

4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;  
20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;  
21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;  
22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;  
23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;  
24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;  
25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;  
26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo 

Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e 
demonstrado em documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto 
Docking Station para a interface ofertada.  

VÍDEO  
  

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB;  
2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.  

   

TELA  
  

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;  
2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD.  

  

  

REDE  
  

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;  
2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;  

   

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS  
  

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;  
2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES;  
3. Homologado pela ANATEL;  
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ÁUDIO  
  

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;  
2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;  
3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;  
4. Possuir microfone integrado ao gabinete;  
5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, 

microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e 
reabilitado da mesma forma automática quando necessário.  

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender 
essa solicitação;  

   

TECLADO E MOUSE  
  

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com;  
2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função;  
3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de 

funções;  
4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por 

abrasão ou por uso prolongado;  
5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.  

   

GABINETE  
  

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;  
2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;  
3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer 

parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação.  
  

  

BATERIA E FONTE  
  

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com 
no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do 
fabricante;  

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;  
   

SEGURANÇA E RASTREAMENTO  
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1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:  

 O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS 
operando em modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela 
internet que, em caso de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do 
mesmo e ainda execução das seguintesfuncionalidades:  

 Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja 
utilizado ou reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um 
comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas no 
HD ou arquivosespecíficos;  

 Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, 
mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão; As 
funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um 
console web;  

 Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, 
nativamente presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o 
período da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na 
configuração inicial.  

 A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá 
ocorrer através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-
gb/partners/compatibility) ou por site público de outro fabricante que execute 
comprovadamente as mesmas funcionalidades solicitadas;  

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:  
 Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para 
apagar os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo 
que sejam  

 
recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 
conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de 
segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza 
dos dados dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link 
ou catalogo público;  

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão 
digital, smartcard;  

 
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar 
configurações individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir 
ou bloquear acesso às portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc.  
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 Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de 
monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursos mínimos: Visualizar a 
configuração do seu hardware e dos softwares instalados;  

Verificar a validade da garantia do seu hardware;  

 Receber notificações de atualizações 
importantes de drivers do seu hardware; 
Executar um diagnóstico no seu hardware 
para verificar algum problema;  

 Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria e armazenamento;  

   

SOFTWARE  
  

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 
Professional x64, devidamente instalado e configurado;  

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e 
drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que 
permita realizar o download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de 
pendrive para recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.  

   

ACESSÓRIOS  
  

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e 
cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, 
acompanhadas dos respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os 
equipamentos ofertados;  

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 
DPIs;  

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento 
ou em regime de OEM.  

   

MONITOR  
  

1. Cada equipamento deverá acompanhar no mínimo 02 (dois) monitores com as seguintes características 
mínimas abaixo:  

2. Tecnologia LED mínimo 23.5 polegadas LED IPS ou superior;  
3. Possuir tela no formato widescreen no padrão 16:9;  
4. Brilho mínimo de 250 cd/m2;  
5. Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 5.000.000:1;  
6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms;  
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7. Ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus;  
8. Ângulo de visão vertical mínimo 178 graus;  
9. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores;  
10. Suporte à resolução de nativa de 1920x1080 a 60 Hz ou superior;  
11. Possuir interfaces de conexões tipo Display Port;  
12. Deve possuir obrigatoriamente regulagem de altura de no mínimo 10cm e rotação da tela mínima de 

90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot), 
não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência;  

13. Deve ser compatível com Windows 10;  
14. Deve acompanhar 1 (um) cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136, 1 (um) 

cabo de vídeo Display Port;  
15. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação 

automática de voltagem;  
   

DOCKING STATION  
  

1. Deve possuir interface para conexão com linha de Notebooks ofertado;  
2. Possuir botão de ligar e desligar devidamente identificado com indicador luminoso;  
3. Deve possuir no mínimo as seguintes interfaces / conectores externos:  
4. 02(duas) portas Disply Port para monitores;  
5. 03(três) portas USB 3.0 e 01 (uma) USB-C;  
6. 01(uma) interface RJ-45 para rede ethernet 10/100/1000Mbits;  
7. Possuir suporte para conexão de dispositivo de segurança compatível com trava de segurança do tipo 

kensington ou Noble Lock;  
8. Possuir conector externo do tipo Combopara áudio;  
9. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão de obra e 

atendimento Onsite;  
10. Deverá ser comprovado em documento do fabricante que a docking station ofertada são de fabricação  

(própria ou OEM) e que a respectiva é totalmente compatível, homologada e funcional com o 
Notebook Tipo III ofertado. A comprovação ser realizada através de catalogo do produto 
ofertado, que deverá ser de domínio público com data anterior a publicação desse edital.  

   

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE  
  

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 
comprovado através do respectivo certificado;  

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em 
Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar 
certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  BRENO JOSE DE 
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 Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: 
segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 
7.174/2010, art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria  
Inmetro 170/2012;  

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 
como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 
(PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição  pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer 
outro meio  de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme 
previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;  

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação 
deverá ser apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 
(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl).  

  

  

GARANTIA E SUPORTE  
  

1. Os equipamentos ofertados deverão possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima 
de 60 (sessenta e seis) meses para notebook, bateria e monitores, todos esses com reposição de 
peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação deverá ocorrer através de 
documentação oficial do fabricante do equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor 
ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, 
manuais, folders, etc;  

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a 
condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis.  

   

OUTROS REQUISITOS  
  

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma 
marca ou regime de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta 
ou cinza e manter o mesmo padrão de cor;  

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em 
conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de 
terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica 
pelo próprio fabricante quando solicitada.  

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e 
apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de 
certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. 
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Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o 
endereço do site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;  

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, 
apontado a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A 
simples repetição das especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará 
na desclassificação da proponente;  

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações 
técnicas de como remover e recolocar as peças externas e internas do modelo do equipamento. 
Comprovar com o envio dos manuais, na forma digital, juntamente com a proposta comercial ou 
apresentar link ativo do site do fabricante;  

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes 
externos e internos com os mesmos modelos e marca;  

7. A poderá abrir o equipamento ou substituir componentes internos como memória e disco rígido 
sem perda da garantia;  

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para 
comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de 
série;  

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e 
downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser 
facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, 
conforme etiqueta permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço;  

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware 
- diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu 

instalado, capaz de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos 
ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos 
equipamentos.  

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico 
para realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse 
sistema de atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na 
página de internet do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por 
sistemas externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet.  

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na 
modalidade onsite, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos 
produtos ou de domínio público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o 
endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, 
será possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do fabricante dos 
equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 
manutenção durante o período de dos produtos ofertados.  

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de 
garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser 
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realizada por meio de documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, 
através de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na 
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a 
comprovação através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, 
indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e manutenção 
durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá 
ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os 
poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas.  

   

LÓGISTICA REVERSA  
  

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a 
efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação 
final ambientalmente adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, conforme Artigo 33, item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, 
conforme abaixo:  

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno 
dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de: VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço 
de SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura 
para executar a logística reversa.  

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante.  
5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. 

Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. 
Esses números, serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.  

6. recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.  
 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública, 

conforme item 7.5 , do edital em referência. 

 

PRAZOS DE ENTREGA:  

 

Conforme item 20.1  O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 60 (sessenta) dias contados a 

partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou documento equivalente. 
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FORMA DE PAGAMENTO: Conforme item 22 do Edital. 

 

LOCAL DE ENTREGA:  

De  segunda  a  sexta-feira,  na  Seção  de  Almoxarifado  do Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  

localizada  na  Avenida  Menino  Marcelo, 5113   Serraria,  Maceió/AL,  CEP:  57046-000,  sob agendamento 

através do telefone (82) 3328-1947; 

A. Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19 e sexta-feira das 7h30min às 13h30min. 

 

Procedência: Nacional, adquirido no mercado nacional, através da HP Brasil e seus Distribuidores credenciados 

no Brasil. 

CHAMADOS VIA 0800 HPE -  0800 709 77 51   

IMPOSTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS E DEMAIS ENCARGOS: Incluso no preço dos equipamentos. 

 
Alíquota do ICMS no Estado de Pernambuco: 18% 
 
Dados da empresa: 
Razão Social: Plugnet Comércio e Representações LTDA 

Inscrição Estadual: Nº. - 024144495 

CNPJ Nº.: 02.213.325/0001-88  

Endereço: Rua General Abreu e Lima, 222 Rosarinho, Recife-PE. CEP: 52050-050. 

Fone/Fax: 81 3426.7006  

 
 
Dados Bancários: 
Banco: Banco do Brasil S.A.  001 

Agência: Casa Forte  1509-1 (Recife  PE) 

Conta Corrente: 9.075-1 
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Dados do responsável para assinatura do contrato: 
Nome : Breno José de Araújo Tavares 

Estado Civil: Casado 

Profissão : Empresário 
RG: 1.862.424  SSP/RN 

CPF: 376.381.144-34 

Endereço : Rua Jorge de Albuquerque, 31, Apto. 1201, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.061-100 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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Recife, 27 de outubro de 2020. 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A PLUGNET Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de seu 

representante legal infra-assinado, DECLARA, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do 

artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 17.07.2002, e no Inciso VI do artigo 15 da Lei Estadual n.º 

12.340/2003, de 27.01.2003, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no referido Edital. 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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Recife, 27 de outubro de 2020. 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

 

 

 

A PLUGNET Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de seu 

representante legal infra-assinado, Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade 

ideológica, previsto no artigo 299 do Código  Penal  Brasileiro,  declaramos  que  não  há  sócios,  gerentes,  

diretores  ou  responsáveis  técnicos  na  empresa Plugnet Comércio e Representações Ltda, CNPJ: 

02.213.325/0001-88, que sejam:  

 

a) membros ou servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, efetivos, comissionados, cedidos ou 

colocados à disposição da Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 

membro ou servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, este último quando ocupante de cargo de 

direção, chefia e assessoramento, servidor cedido ou colocado à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

CPF: 376.381.144-34 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 
 

 

 

 

 

 A Plugnet Comércio e Representações LTDA, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ 02.213.325/0001-

88, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art.27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que, não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de 

dezesseis anos e não emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz. 

  

 

 Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 

 
 
 
 

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 02.213.325/0001-88, sediada na Av. 

Santos Dumont, 599  Rosarinho - Recife-PE, CEP 52.050-050, declara, sob as penalidades da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

 PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de 

seu representante legal infra-assinado, DECLARA que: 

 

 

 Estão inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, 

conforme discriminado no Anexo I  Termo de Referência, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

frete, seguro, etiquetagem, mão-de-obra, e quaisquer outros serviços de despesas, que incidam sobre a 

execução do objeto.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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DECLARAÇÃO 
 

   PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por 

intermédio de seu representante legal, Breno José de Araújo Tavares, portador da carteira de identidade nº 

1862424 SSP/RN, inscrito no Ministério da fazenda sob o nº 376.381.144-34, como representante 

devidamente constituído da PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA doravante denominado PLUGNET 

INFORMÁTICA, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020, foi elaborada de maneira 

independente PLUGNET INFORMÁTICA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Edital 

Pregão Eletrônico nº 75/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Pregão 

Eletrônico nº 75/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato da Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Edital 

Pregão Eletrônico nº 75/2020, antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 

Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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Prezados Senhores, 

 

A Plugnet Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, inscrição estadual nº 

18.1.001.0241444-4, estabelecida na Rua General Abreu e Lima, 222 - Rosarinho, Recife/PE, está honrada em 

responder sua solicitação. Estamos encaminhando para apreciação nossa Proposta. 

 

Concordamos e atendemos a todos os requisitos solicitados no Pregão Eletrônico nº 75/2020, para o 

FORNECIMENTO de equipamentos de informática, conforme proposta apresentada e nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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HP ProBook 445 G7 Notebook PC 

 

Left 

 

1. Internal Microphones (2)   7. SD Card Reader 

2. Webcam 8. Thermal Vent 

3. Privacy Shutter (Only available with webcam) 9. USB 2.0 Port 

4. Webcam LED 10. Standard Security Lock Slot (Lock sold separately) 

5. Clickpad 11. Power Button 

6. Hard Drive LED   
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Right 

 

1. Power Connector 5. USB 3.1 Gen 1 Port 

2. USB Type-C® 3.1 Gen 2 Port 6. USB 3.1 Gen 1 Port 

3. Ethernet Port (RJ-45) 7. Headphone / Microphone Combo Jack 

4. HDMI Port (Cable not included) 8. HP Fingerprint Sensor (select models) 
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At a Glance 

 Preinstalled Windows 10 or FreeDOS 

 Choice of AMD Ryzen  4000 series mobile processors, R7, R5 and R3 

 Display include your choice of 35.56 cm (14.0") diagonal HD, Ultra Wide Viewing Angle FHD, And Privacy Panel option 

 Enhanced security features including TPM2.0, HP Sure Sense, HP Sure Start, HP BIOSphere, Hardware enforced Firmware 
Protection, optional Fingerprint sensor (select models)4, optional IR camera, and optional Privacy Panel 

 Designed to pass MIL-STD 810H testing1 

 Weight starting at 3.53 lb (1.6kg) (Weight will vary by configuration) 

 HP Long-Life Rechargeable battery, with HP Fast Charge Technology recharges 50% in 30 minutes2 

 Up to 512 GB Solid State Drives and 1 TB Hard Drive 

 Up to 32 GB total system memory 

 720p HD webcam, IR camera for face authentication with Windows Hello 

 Spill-resistant and optional backlit Keyboard3, and Clickpad with multi-touch gestures enabled, taps enabled as default 
 

1. MIL STD 810H testing is not intended to demonstrate fitness for U.S. Department of Defense contract requirements or 

for military use.  Test results are not a guarantee of future performance under these test conditions. Damage under the 

MIL STD test conditions or any accidental damage requires an optional HP Accidental Damage Protection Care Pack. 

2. Recharges the battery up to 50% within 30 minutes when the system is off or in standby mode when used with the 

power adapter provided with the notebook.  After charging has reached 50% capacity, charging speed will return to 

normal. Charging time may vary +/-10% due to System tolerance.  

3. Backlit keyboard is an optional feature that must be configured at purchase. 

4.  HP Fingerprint Sensor is an optional feature and requires configuration at purchase. 

 

NOTE: See important legal disclosures for all listed specs in their respective features sections. 
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PRODUCT NAME 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 

 

OPERATING SYSTEMS 

 Preinstalled 
 

Windows® 10 Pro 641 

Windows® 10 Pro 64 (National Academic License)2 

Windows® 10 Home 641 

Windows® 10 Home Single Language 641 

Windows® 10 Enterprise 64 (Web Support)1 

FreeDOS 

   

 

1. Not all features are available in all editions or versions of Window. Systems may require upgraded and/or separately 
purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is 
automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for 
updates. See http://www.windows.com/.  
2. Some devices for academic use will automatically be updated to Windows 10 Pro Education with the Windows 10 
Anniversary Update. Features vary; see https://aka.ms/ProEducation for Windows 10 Pro Education feature information. 
 
NOTE: Your product does not support Windows 8 or Windows 7. I
support the Windows® 8 or Windows 7 operating system on products configured with Intel® and AMD® 7th generation and 
forward processors or provide any Windows® 8 or Windows 7 drivers on http://www.support.hp.com.  A full list of HP products 
and the Windows 10 versions tested is available on the HP support website. https://support.hp.com/us-
en/document/c05195282  

 

PROCESSORS 

 7 GHz max boost clock, 4 MB L3 cache, 
four-cores)3,4,5,6 

max boost clock, 8 MB L3 cache, 
six-cores)3,4,5,6 

1 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 
eight-cores)3,4,5,6 

up to 4 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 6 
cores)3,4,5  

1 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 8 
cores)3,4,5 
 

Processors Family 

processors6 

  

 3. Processor speed denotes maximum performance mode; processors will run at lower speeds in battery optimization mode. 
4. Multicore is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will 
necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application 

 
5. AMD Max Burst frequency performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. 

products configured with Intel and AMD 7th generation and forward processors or provide any Windows 8 or Windows 7 
drivers on http://www.support.hp.com.  
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CHIPSET 

 Chipset is integrated with processor 

 

GRAPHICS 

 Integrated 
7 

 

Note: View processor section for details. 
 
Supports 
Support HD decode, DX12, HDMI 1.4 
 
7. HD content required to view HD images. 

 

DISPLAYS 

 Internal 
Non-Touch  
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC (1366 x 768)7,8 
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC for HD camera (1366 x 768)  7,8 
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC for HD + IR camera (1366 x 768) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC (1920 x 1080) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC for HD camera (1920 x 1080) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC for HD + IR camera (1920 x 1080)  7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD eDP+PSR anti-glare LED-backlit flat, 1000 cd/m², 72% NTSC for HD Webcam Privacy 
(1920x1080) 7,8,9 
 
Supports narrow bezel 
 
HDMI 
HDMI 1.4 up to 4K 30Hz 
 
7. HD content required to view HD images. 
8. Resolutions are dependent upon monitor capability, and resolution and color depth settings. 
9. HP Sure View integrated privacy screen is an optional feature that must be configured at purchase and is designed to 
function in landscape orientation. 
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Docking station model Total number of 
supported 

displays (incl. the 
notebook display) 

Max. 
resolutions 
supported 

Dock 
Connectors 

Technical limitations 

HP Thunderbolt Dock 120W 
G2 

3 Dual 4k @60Hz 

2xDP, 1xVGA, 
1xTB,1xUSB-C 

alt-mode 

 

Dual 4k only with one display in to 
DP and + TB port or USB-C alt 

mode + TB port  

HP USB-C Dock G4 3 

Dual 2K @ 60Hz 
Single 4K @ 

60Hz (3840 x 
1440) 

1xHDMI, 2xDP  

HP USB-C Universal Dock 3 
Dual 4K @ 60Hz 

Single 5K @ 
60Hz 

2xDP  

HP USB-C Travel Dock 2 
Single 2K @ 

60Hz  
1xHDMI, 1xVGA 

Single external display 
Only HDMI or VGA at the time 

HP USB-C Mini Dock 2 
Single 4K @ 

30Hz  
1xHDMI, 1xVGA 

Single external display 
Only HDMI or VGA at the time 

HP USB-C/A Universal Dock G2 
 

3 
Dual 2.5K @ 

60Hz 
 

2xDP, 1xHDMI 
 

 

HP USB-C Dock G5 3 

Dual 2.5K @ 
60Hz or 

4K @ 60Hz + 
FHD @ 60Hz 

 
2xDP, 1xHDMI 
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STORAGE AND DRIVES 

 Primary Storage 
500 GB 7200 rpm SATA10 
1 TB 5400 rpm SATA10 
 
Primary M.2 Storage 
128 GB SATA TLC Solid State Drive10 

10 
10 

10 
 
Note: PCIe SSD not available for Celeron  
 
10. For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 30 GB (for   Windows 
10) is reserved for system recovery software. 

 

MEMORY  

 Maximum Memory 
32 GB DDR4-3200 SDRAM1611 

 
Memory 
32 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 16 GB)11 

16 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 8 GB)11 
16 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 16 GB) 11 
12 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 4 GB and 1 x 8 GB) 11 
8 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 8 GB) 11 
8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 4 GB) 11 
4 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 4 GB) 11 
 
Memory Slots 
2 SODIMM 
Both slots are customer accessible / upgradeable by IT or self-maintainers only 
DDR4 PC4 SODIMMS, system runs at 3200 
Supports Dual Channel Memory 
 
11. Due to the non-industry standard nature of some third-party memory modules, we recommend HP branded memory to 
ensure compatibility. If you mix memory speeds, the system will perform at the lower memory speed. 

 

NETWORKING/COMMUNICATIONS 

 WLAN 
Realtek RTL8822CE 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® + Bluetooth® 5 Combo12 

Intel® Dual Band Wi-Fi® 6 AX200 802.11ax (2x2) and Bluetooth® 5 Combo, non- 12 

Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® 5 Combo, non- 12 

 
Ethernet  
Realtek RTL8111EP 10/100/1000 NIC13 

12. Wireless access point and Internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points 
limited. Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs. The specifications for Wi-Fi 6 (802.11ax) are draft and are 
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not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it may affect the ability of the notebook to 
communicate with other 802.11ax devices. Only available in countries where 802.11ax is supported. 
13. The term "10/100/1000" or "Gigabit" Ethernet indicates compatibility with IEEE standard 802.3ab for Gigabit Ethernet, 
and does not connote actual operating speed of 1 Gb/s. For high-speed transmission, connection to a Gigabit Ethernet server 
and network infrastructure is required. 

AUDIO/MULTIMEDIA 

 Audio 
Integrated microphone (Mono or Dual Array) 
2 Integrated stereo speakers 
 
Camera 
720p HD camera7 

720p HD + IR camera7,14 
 
7. HD content required to view HD images. 
14. IR camera is an optional feature that must be configured at purchase. 

 

 

KEYBOARDS/POINTING DEVICES/BUTTONS & FUNCTION KEYS 

 Keyboard 
HP Premium Keyboard, spill-resistant with optional backlit15 
 
Pointing Device 
Clickpad with multi-touch gesture support 
 
Function Keys 
F1 - Display Switching 
F2 - Blank or SureView On/Off 
F3 - Brightness Down 
F4 - Brightness Up 
F5 - Audio Mute 
F6 - Volume Down 
F7 - Volume Up 
F8 - Mic Mute 
F9 - Blank or Backlit Toggle 
F10 - numlk 
F11 - Wireless 
F12 - Sleep 
 
Hidden Function Keys 
Fn+R - Break 
Fn+S - Sys Rq 
Fn+C - Scroll Lock  
 
15. Backlit keyboard is an optional feature that must be configured at purchase. 
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SOFTWARE AND SECURITY 

 

BIOS 

HP BIOSphere Gen516 

HP Drive Lock & Automatic Drive Lock17 

BIOS Update via Network 

Master Boot Record Security 

Power On Authentication 

Secure Erase18 

Absolute Persistence Module19 

Pre-boot Authentication 
 

Software  

HP Connection Optimizer 

HP Image Assistant 

HP Hotkey Support 

HP JumpStarts 

HP Support Assistant20 

HP Noise Cancellation Software 

Buy Office (sold separately) 
 

Manageability Features 

HP Driver Packs21 

HP System Software Manager (SSM) 

HP BIOS Config Utility (BCU) 

HP Client Catalog 

HP Manageability Integration Kit Gen322 
 

Client Security Software 

HP Client Security Manager Gen523 

HP Fingerprint Sensor24 

Windows Defender25 
 

Security Management 

Pre-boot Authentication 

TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified) 

USB enable/disable (via BIOS) 

Power-on password (via BIOS) 

Setup password (via BIOS) 

HP Fingerprint Sensor24 

Support for chassis padlocks and cable lock devices 

HP Sure Click26 

HP Sure Sense27 
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HP Sure Start Gen528 

 
16. HP BIOSphere Gen5 is available on select HP Pro and Elite PCs. See product specifications for details. 
Features may vary depending on the platform and configurations. 
17. HP Drive Lock & Automatic Drive Lock is not supported on NVMe drives 
18. For the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-

 
19. Absolute agent is shipped turned off, and will be activated when customers activate a purchased 
subscription. Subscriptions can be purchased for terms ranging multiple years. Service is limited, check with 
Absolute for availability outside the U.S. The Absolute Recovery Guarantee is a limited warranty. Certain 
conditions apply. For full details visit: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-
agreement. Data Delete is an optional service provided by Absolute Software. If utilized, the Recovery 
Guarantee is null and void. In order to use the Data Delete service, customers must first sign a Pre-
Authorization Agreement and either obtain a PIN or purchase one or more RSA SecurID tokens from Absolute 
Software. 
20. HP Support Assistant requires Windows and Internet access. 
21. HP Driver Packs not preinstalled, however available for download at 
http://www.hp.com/go/clientmanagement.  
22. HP Manageability Integration Kit can be downloaded from http://www.hp.com/go/clientmanagement.  
23. HP Client Security Manager Gen5 requires Windows and is available on the select HP Pro and Elite PCs. See 
product specifications for details. 
24. HP Fingerprint Sensor is an optional feature and requires configuration at purchase. 
25. Windows Defender Opt in and internet connection required for updates. 
26. HP Sure Click is available on select HP platforms and supports Microsoft® Internet Explorer, Google 

files in read only mode. Check http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-
0922ENW for all compatible platforms as they become available. 
27. HP Sure Sense requires Windows 10. See product specifications for availability. 
28. HP Sure Start Gen5 is available on select HP PCs with Intel processors. See product specifications for availability.  
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POWER 

 Power Supply 

HP Smart 65 W External AC power adapter29 
HP Smart 65 W EM External AC power adapter29 
HP Smart 65 W USB Type-C® adapter29 
HP Smart 45 W External AC power adapter29 
HP Smart 45 W USB Type-C® adapter29 
 
Primary Battery  
HP Long Life 3-cell, 45 Wh Li-ion polymer30 
 
Power Cord  
3-wire plug - 1.8 m29 
3-wire plug - 1.0 m29 
2-wire plug - 1.0 m29 
Duckhead power cord - 1.0 m29 
Duckhead power cord - 1.8 m29 
 
Battery life   
15 hours and 15 minutes31 

 
Battery Weight 
0.22 kg  
0.49 lb 
  

 29. Availability may vary by country. 
30. Battery is internal and not replaceable by customer. Serviceable by warranty. 
31. Windows 10 MM14 battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded 
applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery 
will naturally decrease with time and usage. See http://www.bapco.com for additional details. 

 

WEIGHTS & DIMENSIONS 

 Product Weight 
Starting at 3.53 lb32 

Starting at 1.6 kg32 
 
Product Dimensions (w x d x h) 
12.76 x 9.36 x 0.71 in 
32.42 x 23.77 x 1.79 cm  

  
32. Weight will vary by configuration. Does not include power adapter. 

 

 
PORTS/SLOTS 

 1 USB 3.1 Type-C® Gen 2  1.2) 
2 USB 3.1 Gen 1 
1 USB 2.0 (powered port) 
1 HDMI 1.433 

1 RJ-45 
1 AC power 
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1 stereo headphone/microphone combo jack 
 
Expansion Slots  
1 SD 
Supports SD, SDHC, SDXC 
 
33. HDMI cable sold separately. 

 

 

ENVIRONMENTAL & INDUSTRY  

Eco-Label Certifications 
& declarations 

This product has received or is in the process of being certified to the following approvals and may 
be labeled with one or more of these marks: 

 
 

Gold in U.S. Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 
EPEAT®. EPEAT® status varies by country. Visit http://www.epeat.net for more information. 
   

System Configuration The configuration used for the Energy Consumption and Declared Noise Emissions data for the 
    

Energy Consumption 
(in accordance with US 
ENERGY STAR® test 
method) 115VAC, 60Hz 230VAC, 50Hz 100VAC, 50Hz 

Normal Operation  
(Short idle) 

4.14 W 4.164 W 4.056 W 

Normal Operation  
(Long idle) 

2.112 W 2.184 W 2.076 W 

Sleep 0.372 W 0.384 W 0.372 W 

Off 0.192 W 0.228 W 0.192 W 

  
Energy efficiency data listed is for an ENERGY STAR® compliant product if offered within the model 
family. HP computers marked with the ENERGY STAR® Logo are compliant with the applicable U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR® specifications for computers. If a model 
family does not offer ENERGY STAR® compliant configurations, then energy efficiency data listed is 
for a typically configured PC featuring a hard disk drive, a high efficiency power supply, and a 
Microsoft Windows® operating system. 
  

Heat Dissipation* 115VAC, 60Hz 230VAC, 50Hz 100VAC, 50Hz 

Normal Operation  
(Short idle) 

14 BTU/hr 14 BTU/hr 14 BTU/hr 

Normal Operation  
(Long idle) 

7 BTU/hr 7 BTU/hr 7 BTU/hr 

Sleep 1 BTU/hr 1 BTU/hr 1 BTU/hr 

Off 1 BTU/hr 1 BTU/hr 1 BTU/hr 

 Heat dissipation is calculated based on the measured watts, assuming the service level is attained 
for one hour. 

Declared Noise 
Emissions  
(in accordance with  
ISO 7779 and ISO 9296) 

Sound Power  
(LWAd, bels) 

 

Sound Pressure  
(LpAm, decibels) 

 

Typically Configured  
Idle 

2.5 25 
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Fixed Disk  Random 
writes 

2.5 25 

Longevity and Upgrading This product can be upgraded, possibly extending its useful life by several years.  Upgradeable 
features and/or components contained in the product may include: 

 
 

 
 

 
 

-bay II storage port 
Interchangeable HDD 

 

production.       

Batteries This battery(s) in this product comply with EU Directive 2006/66/EC 

  

Batteries used in the product do not contain: 

Mercury greater the1ppm by weight 

Cadmium greater than 20ppm by weight 

 

Battery size: Not Applicable 

Battery type: Not Applicable   

Additional Information  the Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) directive - 

2011/65/EC. 

Directive  2002/96/EC. 

5 (State of California; Safe Drinking Water 

and Toxic Enforcement Act of 1986). 

Gold> level, see 

http://www.epeat.net  

 are marked per ISO11469 and ISO1043. 

-consumer recycled plastic (by wt.) 

-able when properly disposed of at end of life.   

Packaging Materials External:  PAPER/Paper 51 g 

  PAPER/Corrugated 230 g 

 Internal: PLASTIC/Polyethylene Expanded - EPE 31 g 

 PLASTIC/Polyethylene low density - LDPE 9 g 

Material Usage This product does not contain any of the following substances in excess of regulatory limits (refer 

to the HP General Specification for the Environment at 

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf): 

 

 

 may not be used as flame retardants in plastics 

 

rinated Hydrocarbons  
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 finishes must not be used on the external surface designed to be frequently handled or 

carried by the user. 

 

 

 

 

 

Terphenyls (PCT)  

 except for wires and cables, and certain retail packaging has been 

voluntarily removed from most applications. 

 

   
Packaging Usage HP follows these guidelines to decrease the environmental impact of product packaging:  

materials.  

-depleting substances (ODS) in packaging materials.  

 

use of post-consumer recycled content materials in packaging materials.  

 

 

ng materials are marked according to ISO 11469 and DIN 6120 standards.  
  

End-of-life Management 
and Recycling 

HP Inc. offers end-of-life HP product return and recycling programs in many geographic areas. To 
recycle your product, please go to: http://www.hp.com/go/reuse-recycle or contact your nearest 
HP sales office. Products returned to HP will be recycled, recovered or disposed of in a responsible 
manner. 
 
The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for 

each product type for use by treatment facilities.  This information (product disassembly 

instructions) is posted on the Hewlett Packard web site at:  http://www.hp.com/go/recyclers.  These 

instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as HP OEM 

customers who integrate and re-sell HP equipment. 

HP Inc. Corporate 
Environmental 
Information 

 
Global Citizenship Report  
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html  
Eco-label certifications 
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/ecolabels.html  
ISO 14001 certificates: 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/PC_GBU_Product_Design_ISO_14K
_Certificate.pdf  
and 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/cert.pdf    
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SYSTEM UNIT 

Stand-Alone Power Requirements 
(AC Power) 
 

 

Nominal Operating Voltage 19V 

Average Operating Power 7.52 W 

Integrated graphics Yes  

Max Operating Power 
Discrete < 65W  
UMA < 45W 

Temperature   

Operating 32° to 95° F (0° to 35° C) (not writing optical) 

Non-operating 41° to 95° F (5° to 35° C) (writing optical) 

Relative Humidity   

Operating 10% to 90%, non-condensing 

Non-operating 5% to 95%, 101.6° F (38.7° C) maximum wet bulb temperature 

Shock   

Operating 40 G, 2 ms, half-sine 

Non-operating 200 G, 2 ms, half-sine 

Random Vibration   

Operating 0.75 grms 

Non-operating 1.50 grms 

Altitude (unpressurized)   

Operating -50 to 10,000 ft (-15.24 to 3,048 m) 

Non-operating -50 to 40,000 ft (-15.24 to 12,192 m) 

Planned Industry Standard 
Certifications 

  

UL Yes 

CSA Yes 

FCC Compliance Yes 

ENERGY STAR® Selected models34 

EPEAT® 2019 Yes, Gold in U.S.35 

ICES Yes 

Australia Yes 

NZ A-Tick Compliance Yes 

CCC Yes 

Japan VCCI Compliance Yes 

KC Yes 

BSMI Yes 

CE Marking Compliance Yes 

BNCI or BELUS Yes 

CIT Yes 

GOST Yes 

Saudi Arabian Compliance (ICCP) Yes 
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SABS Yes 

 
34. Configurations of the HP ProBook 445 G7 that are ENERGY STAR® qualified are identified as HP ProBook 445 G7 ENERGY STAR 
on HP websites and on http://www.energystar.gov.  
 
35. Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit http://www.epeat.net 
for more information.

 
 

DISPLAYS 

Note: All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may 
vary either higher or lower. 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
HD (1366 x 768) Anti-Glare 
WLED SVA 45% NTSC  
220 nits eDP 1.2 w/o PSR 
slim NB non-touch 

Outline Dimensions (W x H x D) 316.2 x 198.04 (max.) 

Active Area 309.4 x 173.95 

Weight <280 g max. 

Diagonal Size 14.0 (inch) 

Thickness 3.0 mm max 

Interface eDP 1.2 (1 lane) 

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 300:1 (typ) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 220 nits typical (Panel Only) 

Pixel Resolution 1366 x 768 (HD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 

Color Gamut Coverage 45% of NTSC 

Color Depth 6 bits + Hi FRC 

Viewing Angle SVA 40/40/15/30 

 

 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
FHD (1920 x 1080) Anti-
Glare WLED UWVA 45% 
NTSC 250 nits eDP slim NB 

Outline Dimensions (W x H x D) 316.17 x 197.98 mm (max)  

Active Area 309.37 x 174.02 mm (typ.) 

Weight 285 g (max) 

Diagonal Size 14.0 inch 

Thickness 3.0 mm (max) 

Interface eDP 1.2 (2 lane) 

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 600:1 (typ.) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 250 nits 

Pixel Resolution 1920 x 1080 (FHD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 
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Color Gamut Coverage 45% of NTSC 

Color Depth 6 bits 

Viewing Angle UWVA 85/85/85/85 

 

 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
FHD (1920 x 1080) Anti-
Glare WLED UWVA 72% 
NTSC 1000 nits eDP 
1.4+PSR2 flat Privacy 

Outline Dimensions (W x H x D) 315.31 x 195.498 mm (max)  

Active Area 309.312 x 173.988 mm (typ.) 

Weight 265 g (max) 

Diagonal Size 14 inch 

Thickness 3.0 mm (max) 

Interface eDP 1.4 + PSR2 (4 lane)  

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 2000:1 (typ.) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 1000 nits 

Pixel Resolution 1920 x 1080 (FHD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 

Color Gamut Coverage 72% of NTSC 

Color Depth  8 bit 

 
 
 

STORAGE AND DRIVES 
 
For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 30 GB (for Windows 10) 
is reserved for system recovery software 

 

500 GB 7200 rpm SATA Hard 
Drive   

Drive Weight 0.20 lbs (92 g) ~ 0.21 lbs (95 g) 

Rotation Speed 7200 rpm 

Cache Buffer Up to 32 MB 

Height 0.28 in (7 mm) 

Width 2.75 in (69.85 mm)  

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Transfer Rate 600 MB/s 

Seek Time Single Track: 2 ~ 1.5 ms 
Average: 11 ~ 13 ms 
Maximum: 18 ~ 22 ms 

Logical Blocks 976,773,168 

Operating Temperature 32° to 140° F (0° to 60° C) [top cover temp] 

Security Features ATA Security 

Features S.M.A.R.T., NCQ, Ultra DMA  
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1 TB 5400 rpm SATA Hard 
Drive 

Drive Weight 0.21 lbs (94 g) 

Rotation Speed 5400 rpm 

Cache Buffer Up to 32 MB 

Height 0.28 in (7.2 mm) 

Width 2.75 in (69.85 mm) 

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Transfer Rate 600 MB/s 

Seek Time Single Track2 ms 
Average12 ~ 13 ms 
Maximum18 ~ 22 ms 

Logical Blocks 1,953,525,168 

Operating Temperature 32° to 140° F (0° to 60° C) [top cover temp] 

Security Features ATA Security 

Features S.M.A.R.T., NCQ, Ultra DMA 

 
 

SSD 128 GB 2280 M2 SATA-
3 TLC 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 128 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Weight 0.02 lb (10 g) 

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Maximum Sequential Read Up To 520 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 450 MB/s 

Logical Blocks 250,069,680 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features DIPM; TRIM; DEVSLP 

 
 

256 GB 2280 PCIe NVMe 
Value Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 256 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Interface PCIe NVMe Gen3 

Maximum Sequential Read Up To 1700 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 1300 MB/s 

Logical Blocks 500,118,192 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features TRIM; L1.2 
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512 GB 2280 M2 PCIe NVMe 
TLC  Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 512 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Interface PCIe NVMe Gen3X4 

Maximum Sequential Read Up To 2600 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 1400 MB/s 

Logical Blocks 1,000,215,216 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features TRIM; L1.2  

 

 

512 GB 2280 PCIe NVMe 
Value Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 512 GB 

NAND Type Value 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Weight 0.02 lb (10 g) 

Interface PCIe NVMe Gen3X4 

Maximum Sequential Read  Up To 1500 ~ 1700 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 860 ~ 1500 MB/s 

Logical Blocks 1,000,215,216 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features ATA Security, TRIM; L1.2 

 

 

NETWORKING/COMMUNICATIONS 

WLAN 
Intel® Wi-Fi 61 AX200 
and Bluetooth® 5.0 
802.11ax (2x2) non-
vPro, supporting gigabit 
file transfer speeds)  

non-vPro 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11ax 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-  

Frequency Band  
  2.402  2.482 GHz 
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  4.9  4.95 GHz (Japan) 
  5.15  5.25 GHz 
  5.25  5.35 GHz 
  5.47  5.725 GHz 
  5.825  5.850 GHz 

Data Rates  
 
 

 

160MHz) 

160MHz) 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 
OFDM, BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM 

Security3  
-CCMP: 128 bit in hardware 

 
-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 

 
 

 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2  
 
 

HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum 
 

 
 

 
 

: +10dBm minimum 
 

Power Consumption Transmit mode 2.0 W    
Receive mode 1.6 W   
Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) 

mW (WLAN unassociated) 
 

 

Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4  802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
 802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 

-86dBm maximum 
-72dBm maximum 

-67dBm maximum 
-64dBm maximum 
-84dBm maximum 
-59dBm maximum 

 802.11ax, MCS11(HT40): -59dBm maximum 
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 802.11ax, MCS11(VHT160): -58.5dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display 
enclosure 
Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to 
support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F ( 10° to 70° C) 
Non-operating: 40° to 176° F ( 40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber  Radio OFF 
LED OFF  Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0/5.1 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0/5.1 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  

 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 9.5 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
Selective Suspend 17 mW 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 
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LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs. The specifications for  
Wi-Fi 6 (802.11ax) are draft and are not final. If the final specifications differ from the draft 
specifications, it may affect the ability of the notebook to communicate with other 802.11ax devices. 
Only available in countries where 802.11ax is supported. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 
12/13 and are capable of 
transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable those channels. 
3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

Intel® 802.11a/b/g/n/ac 
(2x2) Wi-Fi® and 
Bluetooth® 5.0 Combo1 

Non-vPro 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-  

Frequency Band  
  2.402  2.482 GHz 

 
  4.9  4.95 GHz (Japan) 
  5.15  5.25 GHz 
  5.25  5.35 GHz 
  5.47  5.725 GHz 
  5.825  5.850 GHz 

Data Rates  
 

54 Mbps 
 

 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 
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BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Security3  
-CCMP: 128 bit in hardware 

 
-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 

 
 

 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2  
 
 

minimum 
 

 
 

 
 

Power Consumption    
eceive mode 1.6 W   

 
 

/Modern Standby: 10mW 
 

Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4 802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 
802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 
802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 
802.11n, MCS07: -67dBm maximum 
802.11n, MCS15: -64dBm maximum 
802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 
802.11ac, MCS9: -59dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna.  
One embedded dual band 2.4/5 GHz antenna is provided to the card to 
support WLAN communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F ( 10° to 70° C) 
Non-operating: 40° to 176° F ( 40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber  Radio OFF 

Proposta DOCUMENTOS TÉCNICOS 01 (0798194)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1047



QuickSpecs 
 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 
 

 

Technical Specifications 
 

 

Not all configuration components are available in all regions/countries. 
c06543049  DA 16569 - Worldwide  Version 6  September 22, 2020 

 
Page 24 

 

LED OFF  Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  

 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 4 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
Selective Suspend 17 mW 

Electrical Interface USB 2.0 compliant 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 
LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 12/13 
and are capable of transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable 
those channels. 
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3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

802.11 a/b/g/n/ac (2x2) 
Wi-Fi® and Bluetooth® 
5.0 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-  

Frequency Band  
  2.402  2.482 GHz 

 
  4.9  4.95 GHz (Japan) 
  5.15  5.25 GHz 
  5.25  5.35 GHz 
  5.47  5.725 GHz 
  5.825  5.850 GHz 

Data Rates  
 
 

(20MHz, and 40MHz) 
 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 
BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Security3  bit WEP encryption for a/b/g mode only  
-CCMP: 128 bit in hardware 

 
-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 

 
 

 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2  
 
 

 
(2.4GHz): +14.5dBm minimum 

 
 

 
 

Power Consumption    
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Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4 802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 
802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 
802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 
802.11n, MCS07: -67dBm maximum 
802.11n, MCS15: -64dBm maximum 
802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 
802.11ac, MCS9: -59dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display 
enclosure 
Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to 
support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard with CNVi Interface 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F ( 10° to 70° C) 
Non-operating: 40° to 176° F ( 40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber  Radio OFF 
LED OFF  Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  

 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 4 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
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Selective Suspend 17 mW 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 
LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 12/13 
and are capable of transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable 
those channels. 
3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

Realtek RTK8111HSH 

10/100/1000 Integrated 

NIC 

Connector RJ-45 

System Interface PCIe + SMBus 

Ethernet Features 10 Mbit/s operation (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 clauses 13-14) 
100 Mbit/s operation (100BASE-TX; IEEE 802.3u; IEEE 802.3 clauses 21-
30) 
1000 Mbit/s operation (1000BASE-T; IEEE 802.3ab; IEEE 8023 clauses 40) 
Auto-Negotiation (Automatic Speed Selection) 
Full Duplex Operation at all Speeds, Half Duplex operation at 10 and 100 
Mbit/s 
IEEE 802.1p QoS (Quality of Service) Support 
IEEE 802.1q VLAN support 
IEEE 802.3x Flow Control (IEEE 802.3 clauses 31-32; configurable) 
IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) 

 Power Management ACPI compliant  multiple power modes 
Situation-sensitive features reduce power consumption 
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Advanced link down power saving for reducing link down power 
consumption 

 Performance Features  TCP/IP/UDP Checksum Offload (configurable) 
Protocol Offload (ARP & NS) 
Large send offload and Giant send offload 
Receiving Side Scaling 
Jumbo Frame 9K 

 Manageability Wake-on-LAN from standby and hibernation (Magic Packet and Microsoft 
Wake-Up Frame); Wake-on-LAN from off (Magic Packet only) 
PXE 2.1 Remote Boot 
Statistics Gathering (SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB (802.3x, 
clause 30) 
Comprehensive diagnostic and configuration software suite 
Virtual Cable Doctor for Ethernet cable status 

 Management Interface Auto MDI/MDIX Crossover cable detection  

 

 

POWER 

HP 45 W Smart  
AC Adapter  

Dimensions (H x W x D) 3.74 x 1.57 x 1.04 in (9.5 x 4 x 2.65 cm) 

Weight 0.386 lb (175 g) max 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input 90 to 265 VAC 

Input Efficiency 87.74% at 115VAC and 88.4% at 230VAC 

Input frequency range 47 to 63 Hz 

Input AC current 1.4 A at 90 VAC  

Output Output power 45 W 

DC output 19.5 V 

Hold-up time 5 msec at 115 VAC input 

Output current limit <8.0 A 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature 32° to 95° F (0° to 35° C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4° to 185° F (-20° to 85° C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5,000 m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

Dimensions 90 x 51 x 28.5 mm 
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HP 65 W Smart  
AC adapter   

Weight 220 g +/- 10 g    
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency 88.0 % at 115 VAC and 89.0 % at 230VAC 

Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC 

Output Output power 65 W 

DC output 19.5 V 

Hold-up time 5 msec at 115 VAC input 

Output current limit <11.0 A 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature 32°F to 95°F (0° to 35°C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

- -  

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

HP 65W EM Smart  
AC adapter 

Dimensions 102 x 55 x 30 mm 

Weight 270 g +/- 10 g 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency 87% min at 115V/230V 

Input frequency range 47 to 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC and maximum load 

Output DC output 65 W (19.5V/3.33A) 

Hold-up time 5 msec at 115 V input 

Output current limit <11A, Over voltage protection- 29V max 
automatic shutdown 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature  

Non-operating (storage) 
temperature 

- -  

Altitude 0 to 5,000 m 

Humidity 0% to 95% 

Storage Humidity 0% to 95% 
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EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - EMC directives 
*Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE; Reliability - failure rate 
of less than 0.1% annually within the first three years of operation. 
*MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

AC Adapter 65 Watt nPFC 
USB Type-C® 

Dimensions 74 x 74 x 28.5 mm 

Weight 245 g +/- 10 g 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency  81.5% min at 115 Vac/ 230Vac @ 5V/3A 
 86.7% min at 115 Vac/ 230Vac @ 9V/3A 
 88% min at 115 Vac/ 230Vac @ 10V/5A 
 88% min at 115 Vac/ 230Vac @ 12V/5A 
 89% min at 115 Vac/ 230Vac @ 15V/4.33A 
 89% min at 115 Vac/ 230Vac @ 20V/3.25A 

Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC and maximum load 

Output Output power  65 W 

DC output 5V/9V/10V/12V/15V/20V 

Hold-up time 5ms at 115 VAC input 

Output current limit <8.0 A 

Connector USB Type-C® 

Environmental Design Operating temperature 32° F to 95° F (0° to 35° C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4° F to 185° F (-20° to 85° C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 5% to 95% 

Storage Humidity 5% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 100,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

AC Adapter 45 Watt nPFC 
USB type C® 

Dimensions 94.0 mm x 40.0 mm x 26.5 mm 

Weight 192.5 g +/-10 g  
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency Average Efficiency of 25%, 50%, 75%, 100% 
load condition with 115Vac/230Vac Spec: 
5V: 81.5% 
9V: 86.7% 
12V: 87.41% 
15V: 87.8% 
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Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current Max. 1.4 A at 90 VAC  

Output Output power  5V/15W  
9V/27W 
12V/36W 
15V/45W 

DC output 5V/9V/12V/15V 

Hold-up time 5ms at 115 VAC input 

Output current limit <5.0 A  

Connector USB Type-C® 

Environmental Design Operating temperature 32°F to 95°F (0° to 35°C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4°F to 185°F (-20° to 85°C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE* MTBF - over 200,000 
hours at 25°C ambient condition. 

 

 
 

 3 Cell WHr 45 Long Life -
Polymer HP Fast Charge 
Technology1  

Dimensions (H x W x L)   6.0 x 184.7 x 88.9 mm 

Weight 0.22 kg (0.48lb) 
 

Cells/Type 3cell Lithium-Ion 
 

Energy Voltage 11.55 V 

Amp-hour capacity 3.900 Ah 

Watt-hour capacity 45 Wh 

Temperature Operating (Charging)  

Operating (Discharging) -  

Optional Travel Battery 
Available 

No 

1. Recharges the battery up to 50% within 30 minutes when the system is off or in standby mode when used with the power 
adapter provided with the notebook.  After charging has reached 50% capacity, charging speed will return to normal. Charging 
time may vary +/-10% due to System tolerance. 
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Country of Origin 

  China 
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Type Description Part Number 

Cases HP Essential Top Load Case H2W17AA 

HP Essential Backpack (up to 15.6")   H1D24AA 

HP 17.3 Business Backpack 2SC67AA 

     

Docking HP USB-C Mini Dock  1PM64AA 

HP Thunderbolt Dock 120W G2 2UK37AA 

HP TB Dock G2 w/ Combo Cable 3TR87AA 

HP TB Dock 120W G2 w/Audio 3YE87AA 

HP TB Dock 120W G2 Cable  3XB94AA 

HP TB Dock G2 Combo Cable 3XB96AA 

HP TB Dock G2 Audio Module  3AQ21AA 

HP USB-C/A Universal Dock G2  5TW13AA 

HP USB-C Dock G5 5TW10AA 

   

Input / Output HP USB Essential Keyboard and Mouse H6L29AA 

HP Bluetooth Travel Mouse 6SP30AA 

HP Ultra Mobile Wireless Mouse H6F25AA 

HP Comfort Grip Wireless Mouse H2L63AA 

HP 3-Button USB Laser Mouse H4B81AA 

HP USB Travel Mouse G1K28AA 

HP HDMI to DVI Adapter F5A28AA 

HP Elite USB-C Hub  4WX89AA 

HP USB-C Travel Hub G2  7PJ38AA 

     

Power HP 45W Smart AC Adapter 4.5mm  H6Y88AA 

65W Smart Power Adapter (w/ 4.5mm to 7.5mm DC dongle)   H6Y89AA 

HP 65W Slim AC Adapter H6Y82AA 

HP 65W USB-C Slim Power Adapter 3PN48AA 

HP 65W USB-C Power Adapter  1HE08AA 

HP 45W USB-C Power Adapter  1HE07AA 

HP USB-C Power Bank 2NA10AA 

     

Storage HP External USB Optical Drive F2B56AA 

     

Security HP Keyed Cable Lock 10mm  T1A62AA 

HP Sure Key Cable Lock 6UW42AA 

     

Displays HP E223d Docking Monitor 5VT82A8/5VT82AA 

HP E243d Docking Monitor  1TJ76AA 

HP E273d Docking Monitor 5WN63A8/5WN63AA 

HP EliteDisplay E244d Monitor  6PA50A8/6PA50AA 

HP EliteDisplay E274d Monitor  6PA56A8/6PA56AA 
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Date of change: Version History:  Description of change: 

April 29, 2020 From V1 to V2  Updated MIL-STD 810G to MIL-STD 810H 

May 7, 2020 From V2 to V3  Updated Ethernet Section  

May 28, 2020 From V3 to V4  Updated Ports and Memory Section 

August 31, 2020 From v4 to V5  Updated Processors Section 

 September 22, 2020 V5 to V6  Updated Display Section 

 
 

Copyright © 2020 HP Development Company, L.P. The only warranties for HP products are set forth in the express limited 
warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP 
shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 
 
AMD, Ryzen and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and 

rademarks owned by the Video Electronics Standards 
Association (VESA®) in the United States and other countries. USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers 
Forum. SD, SDHC and SDXC are registered trademarks of SD-3C in the United States, other countries or both. ENERGY STAR is a 
registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. Microsoft and Windows are either registered trademarks or 
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Wi-Fi® and Wi-
registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. 
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Ecma/TC38-TG3/2015/026 

(Rev. 1 – 15 April 2015) 

Annex B2 - Product environmental attributes 
Computers and computer monitors 

 

The declaration may be published only when all rows and/or fields marked with * are filled-in (n.a. for not applicable).
Additional information regarding each item may be found under P15. 

Brand * HP Logo 
Company name * HP 

 

Contact information *
e-mail address 

HP Sustainability and Compliance Center 
sustainability@hp.com  

Internet site * http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/  
Additional information       

 
The company declares (based on product specification or test results based obtained from sample testing), that the product 
conforms to the statements given in this declaration. 
Type of product * Display 

Commercial name * HP V24b Monitor 
Model number * V24b 

Issue date * 01/05/2018 

Intended market *  Global    Europe   Asia, Pacific & Japan   Americas  Other         
Additional information       

 
This is an uncontrolled copy when in printed form. Please refer to the contact information for the latest version. 
 
 
 
 
 
 

About Annex B2 
 
Annex B2 reflects Product environmental attributes relevant for Computers and Computer Monitors. The following items from the 
ECMA-370 Main body are not shown in the template: 
P4.1 – P4.3 Consumable materials 
P9.1 TEC and Print speed 
P10.2 - P10.3 Chemical emissions from printing products  
P11.1 - P11.3 Consumable materials for printing products. 
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Model number * V24b Logo

 
Issue date * 01/05/2018 

  

Product environmental attributes - Legal requirements  Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

P1 Hazardous substances and preparations  
P1.1* Products do comply with current European RoHS Directive. (See legal reference and NOTE B1)     

P1.2* Products do not contain Asbestos (see legal reference).  
Comment: Legal reference has no maximum concentration value.      

   

P1.3* Products do not contain Ozone Depleting Substances: Chlorofluorocarbons (CFC), 
hydrobromofluorocarbons (HBFC), hydrochlorofluorcarbons (HCFC), Halons, carbontetrachloride, 1,1,1-
trichloroethane, methyl bromide (see legal reference).  Comment: Legal reference has no maximum 
concentration values.      

   

P1.4* Products do not contain more than; 0,005% polychlorinated biphenyl (PCB), 0,005% polychlorinated 
terphenyl (PCT) in preparations (see legal reference). 

   

P1.5*  Products do not contain more than 0,1% short chain chloroparaffins (SCCP) with 10-13 carbon atoms in the 
chain containing at least 48% per mass of chlorine in the SCCP  (see legal reference). 

   

P1.6* Parts with direct and prolonged skin contact do not release nickel in concentrations above 0,5 g/cm2/week 
(see legal reference).  
Comment: Max limit in legal reference when tested according to EN1811:2011-5.   

   

P1.7* REACH Article 33 information about substances in articles is available at (add URL or mail contact): 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/reachdesktop-pcs.html                            

   

 

P2 Batteries  
P2.1* If the product contains a battery or an accumulator, the battery/accumulator is labeled with the disposal 

symbol. Information on proper disposal is provided in user manual. (See legal reference) 
   

P2.2* Batteries or accumulators do not contain more than 0,0005% of mercury or 0,002% of cadmium. (See legal 
reference) 

   

P2.3* Batteries and accumulators are readily removable. (See legal reference)    

P3 Conformity verification & Eco design (ErP)    
P3.1* The product is CE-marked to show conformance with applicable legal requirements (see legal reference).  

The Declaration of Conformity can be requested at (add link or e-mail address): 

http://www8.hp.com/uk/en/certifications/technical/regulations-certificates.html sustainability@hp.com 

   

P3.2* The product complies with the Eco design requirements for energy-related products,  
(see legal reference). 

   

 Required information is;  given in item P15 or added to this document,  

           available at (add URL):        

   

P5 Product packaging    
P5.1* Packaging and packaging components do not contain more than 0,01% lead, mercury, cadmium and 

hexavalent chromium by weight of these together.   
   

P5.2* The packaging materials are marked with abbreviations and numbers indicating the nature of the material(s) 
used (see legal reference). 

   

P5.3* The product packaging material is free from ozone depleting substances as specified in the Montreal Protocol 
(see legal reference). 
Comment: Legal reference has no maximum concentration values. 

   

P6 Treatment information  
P6.1* Information for recyclers/treatment facilities is available (see legal reference).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model number * V24b Logo 

                                                      

NOTE B1 Restriction applies to the homogeneous material, unless other specified and expressed in weight %. Stating “Yes” means that 
the product is compliant with the mandatory requirements. 
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Issue date * 01/05/2018

  

Product environmental attributes - Market requirements (See Genera l  NOTE GN below)  
               - Environmental conscious design Requirement met 
Item *=mandatory to fill in. Additional information regarding each item may be found under P14. Yes No n.a. 

P7 Design  
 Disassembly, recycling  
P7.1* Parts that have to be treated separately are easily separable    
P7.2* Plastic materials in covers/housing have no surface coating.    
P7.3* Plastic parts > 100 g consist of one material or of easily separable materials.    
P7.4* Plastic parts > 25 g have material codes according to ISO 11469 referring ISO 1043-4. 

P7.5 Plastic parts are free from metal inlays or have inlays that can be removed with commonly available tools.    
P7.6* Labels are easily separable. (This requirement does not apply to safety/regulatory labels).    
 Product lifetime  

P7.7* Upgrading can be done e.g. with processor, memory, cards or drives    

P7.8* Upgrading can be done using commonly available tools    

P7.9 Spare parts are available after end of production for: 5 years    

P7.10 Service is available after end of production for: 5 years    

 Material and substance requirements  

P7.11* Product cover/housing material type (e.g. plastics, metal, aluminum):  

Material type: >ABS< Material type:       Material type:       

P7.12 Insulation materials of external electrical cables are PVC free.     

P7.13 Insulation materials of internal electrical cables are PVC free.     

P7.14 External plastic casing/cover parts > 25 g contain no more than 0,1% weight (1000 ppm) bromine and 0,1% 
weight (1000 ppm) chlorine attributable to brominated flame retardants, chlorinated flame retardants, and 
polyvinyl chloride or 0,3% weight (3000 ppm) bromine and 0,3% weight (3000 ppm) chlorine in parts containing 
more than 25% post-consumer recycled content.   

   

P7.15 Printed circuit boards, PCBs (without components) are low halogen: all  PCBs > 25 g  are low halogen 

as defined in IEC 61249-2-21.  (See 1NOTE B2)  

   

P7.16 Flame retarded plastic parts > 25 g in covers / housings are marked according ISO 1043-4: 
Marking:       

   

P7.17        Alt. 1: Chemical specifications of flame retardants in printed circuit boards > 25 g (without components): 

TBBPA (additive)  , TBBPA (reactive)  (See NOTE B3), Other; chemical name:      , CAS #:       
 

Alt. 2: Chemical specifications of flame retardants in printed circuit boards (without components) > 25 g 
according ISO 1043-4: FR (16)  

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

P7.18 Alt. 1: Flame retarded plastic parts > 25 g contain the following flame retardant substances/preparations in 
concentrations above 0,1%: 

1. Chemical name:      , CAS #:       (See NOTE B4) 

2. Chemical name:      , CAS #:               “ 

3. Chemical name:      , CAS #:               “ 
 

Alt. 2: Chemical specifications of flame retardants in plastic parts > 25 g according ISO 1043-4:  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
P7.19      In plastic parts > 25 g, flame retardant substances/preparations above 0,1% are used which have been 

assigned the following Risk phrases;       and Hazard statements:        

The source(s) for these classifications is/are found  at  (add URL(s)): 
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database (See note B5) 

 

 

 

 

 

 

P7.20* Postconsumer recycled plastic material content is used in the product (See Note B6): 
  
If YES; at least one of the two alternatives below shall be answered; 
a) Of total plastic parts’ weight > 25 g, the postconsumer recycled plastic material content (calculated as 

a percentage of total plastic by weight) is      %.  
or 

b) The weight of recycled material is       g. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

GENERAL NOTE Standard references should direct to the latest version of a standard. If an older version of a standard is 
used, section P15 shall be used for explanation. 

NOTE B2  IEC 61249-2-21 defines maximum limits of 900 ppm for each of the substances chlorine and bromine and a 
maximum limit of 1500ppm of these substances combined. The standard does not address fluorine, iodine and astatine which 
are included in the group of halogens.  

NOTE B3 and B4 A Guidance document on Chemical substances is available; see  
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm  

NOTE B5 If a certain substance has been assigned a certain risk phrases / hazard statement in the referenced 
source, this does not necessarily mean the substance has been tested for all of the hazards referred to by a certain 
customer. 

NOTE B6 Applies to a product containing plastic parts whose combined weight exceeds 100 g with the exception of 
printed circuit boards, cables, connectors and electronic components and bio-based plastic material. 
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Model number * V24b Logo 

 
Issue date * 01/05/2018 

  

Product environmental attributes - Market requirements (continued) Requirement met 
Item Yes No n.a. 

 Material and substance requirements (continued) 
P7.21* Biobased plastic material content is used in the product (See NOTE B7): 

 

If YES; at least one of the two alternatives below shall be answered; 
a) Of total plastic parts’ weight > 25 g, the biobased plastic material content (calculated as a percentage of 

total plastic by weight) is      %.  
or 
b) The weight of the biobased plastic material is      g. 

   

P7.22* Light sources are free from mercury, i.e. less than 0,1 mg/lamp. 
If mercury is used specify: Number of lamps:       and maximum mercury content per lamp:      mg 

   

P8 Batteries
P8.1* Battery chemical composition:          

P9 Energy consumption (See NOTE B8)   

P9.1 For the product the following power levels or energy consumptions are reported:    

Energy mode * Power level at 
100 V AC

Power level at 
115 V AC

Power level at 
230 V AC

Reference/Standard for energy 
modes and test method *

 

EPS No-load 
(External power supply / 

charger plugged in the wall 
outlet but disconnected from 
the product.) 

W W W EPS Energy Report Data  

PTEC * 
Typical Energy Consumption 

      W         W        W   ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computer 
Monitor: Ver. 7.0 

 

ETEC * 
Annual Energy Consumption 

41.30 kWh/year      41. 26 kWh/year 41.61 kWh/year ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computer 
Monitor: Ver. 7.0 

 

External Power Supply Efficiency Level (International Efficiency Marking Protocol) * :  ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computer 
Monitor: Ver. 7.0 

 

Display resolution * : 1920x1080 megapixels ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computer 
Monitor: Ver. 7.0 

 

Default time to enter energy save mode:       minutes  ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computer 
Monitor: Ver. 7.0 

 

P9.2* Information about the energy save function is provided with the product.     

P9.3 Energy efficiency class (monitors only):                

P10 Emissions    
 Noise emission – Declared according to ISO 9296 (See NOTE B9)    
P10.1  Mode  Mode description  

 
Statistical upper limit A-weighted sound power level,  
LWA,c (B) 

 

  

  

 Idle  *      *        

 Operation *      *        

 Other mode                

 Measured according to:  ISO 7779  ECMA-74  

           Other       (only if not covered by ECMA-74)  

 

                                                      

NOTE B7 The following is to be excluded from the calculation of percentage: printed circuit boards, labels, cables, 
connectors and electronic components and postconsumer recycled plastic 

NOTE B8 A Guidance document on Energy Efficiency is available; 
see http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm 

NOTE B9 A Guidance document on Acoustic Noise is available;  
see http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm 
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Model number * V24b Logo 

 
Issue date * 01/05/2018 

  

Product environmental attributes - Market requirements (continued)  Requirement met 
Item Yes No n.a.

 Electromagnetic emissions 
P10.4 Computer display meets the requirement for low frequency electromagnetic fields of the following voluntary 

program(s):       
   

P12 Ergonomics for computing products  
P12.1* The display meets the ergonomic requirements of ISO 9241-307 for visual display technologies.    

P12.2* The physical input device meets the requirements of ISO 9995 and ISO 9241-410.     

P13 Packaging and documentation  
P13.1* Product packaging material type(s): PAPER/Corrugated                                    weight (kg): 0.66 

Product packaging material type(s): PLASTIC/Polystyrene Expanded - EPS    weight (kg): 0.28 
Product packaging material type(s): PLASTIC/Polyethylene low density - LDPE   weight (kg): 0.03 
 

   

P13.2* Product plastic primary packaging is free from PVC.     

P13.3* For product primary corrugated fiberboard packaging, specify the contained percentage of minimum post-
consumer recovered fiber content: 0 % 

   

P13.4* Specify media for user and product documentation (tick box):  

Electronic  , Paper , Other      available on hp.com 

 

   

P13.5 (Please only complete this item if paper documentation used) 

User and product documentation on paper media is chlorine-free: 
If Yes, please specify: 

 
 

 

 

 

  

Totally chlorine-free  
 

 
  

 Elemental chlorine-free    

 Processed chlorine-free   
 

 

P14 Voluntary programs 
P14.1 The product meets the requirements of the following voluntary program(s): 

 
 ENERGY STAR® Criteria version: 7.1 Date: 01/05/2018 Product category: Commercial Displays 
 Eco-label: EPEAT  Criteria version: IEEE1680.1 Date: 01/05/2018 Product category: Commercial Displays 
 Eco-label:  TCO Criteria version: 7.0 Date: 01/05/2018 Product category: Commercial Displays 

P15 Additional information (See NOTE B10) 
P9 Energy consumption of computer products; description of the tested product configuration:        

All 
Sections 

1. Product environmental information contained in this declaration is valid as of the date the declaration is published.  
Changes to external standards referenced in the IT Eco-Declaration may invalidate some information contained in this 
declaration over 

P9 1. European Union Commission Regulation 1275/2008- Energy Efficiency Information:         

Mode / Condition Power Consumption in Watts at 230 VAC Input 
Voltage 

Default Time to Mode / Conditi
(if applicable) 

Off Mode (if applicable)       Not Applicable 

Standby Mode (if applicable) Not Applicable Not Applicable 

Network Standby / Sleep / Long Idle Mode if 
all wired network ports are connected and all 
wireless network ports are activated (if 
applicable) 

            

Network Standby / Sleep / Long Idle Mode (if 
applicable) 

            

2.European Union Commission Regulation 1275/2008- Wireless Network Instructions: 

Where applicable, activate and deactivate a wireless network using the instructions provided in the product user guide or the 
operating system.  Information is also available at www.hp.com/support. 

 

                                                      

 

NOTE B10 Additional lines may be inserted to declare further items, by positioning the cursor at the far right of the 
row and hitting the <Enter> key. 
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Legal references Europe Annex B2 

Reference Declaration item 

Direct i ve 2011/65 /EU (RoHS Direct i ve)  *  
*  Spec i f i c  exempt ions  app l y  fo r  ce r ta i n  produc ts  and 

app l i ca t ions .  

P1.1  

Regulat ion (EC) 1907/2006(REACH, Annex XVI I  P1.2,  P1 .4,  P1 .6,  P1 .7  

Regulat ion (EC) 2037/2000,  2038/2000,  2039/2000  
(Marke t ing and use of  Ozone layer  deplet ing 
substances) 

P1.3,  P5 .3  

Norwegian regulat ion  re la t ing to  res t r ic t ions on the use 
of  cer ta in  dangerous chemica ls  20.12.2002 

P1.5  

Di rect i ve 2013/56 /EC (Bat tery and accumulators  
Di rect i ve)  *  
*  These prov is ions  sha l l  no t  app ly  where,  fo r  sa fe t y ,  

per f ormance,  medica l  o r  data  in tegr i t y  reasons ,  cont i nu i t y  o f  
power  supp l y  i s  necessa ry  and requ i res  a  permanent  
connec t ion  bet ween the app l iance and the bat te ry or  

accumula tor .  

P2.1,  P2 .2,  P2 ,3,  P8 .1  

Di rect i ve 2006/95 /EC (Low Vol tage  Di rect i ve )  P3.1  

Di rect i ve 2004/108 /EC (EMC Di rect i ve)  P3.1  

Di rect i ve 1999/5 /EC (R&TTE Di rect i ve)  P3.1  

Regulat ion (EC) 801/2013 amending Regulat ion  (EC) 
No 1275/2008 wi th  regard to  ecodes ign requi rements  
for  s tandby,  o f f  mode e lect r ic  power  consumpt ion of  
e lec t r ica l  and e lec t ron ic  household and of f ice 
equipment ,  and amending Regulat ion (EC) No 
642/2009 wi th  regard  to  ecodes ign requi rements  for  
te levis ions  

P3.1,  P3 .2  

Regulat ion EC No 1272/2008 (CLP Regulat ion)  P7.19   

Di rec t i ve 2004/12 /EC (  Packaging Di rect i ve )  P5.1  

Dec is ion 97/129/EC (Secondary packaging leg is la t ion)  P5.2  

Di rect i ve 2012/19 /EU (WEEE d i rec t i ve)  P6.1  
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Ecma/TC38-TG3/2015/024 

Company environmental profile - THE ECO DECLARATION 
Brand  HP Logo 

Company name * HP 

 

Contact information * 
 

HP Sustainability and Compliance Center (SCC) 
sustainability@hp.com  

Internet site * www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html   

Issue date * 2014-06-01 

Intended market *  Global  Europe   Asia, Pacific & Japan   Americas   Other       

Additional information       

 
This is an uncontrolled copy when in printed form. Please refer to the contact information for the latest version. 
 
The declaration may be published only when all rows and/or fields marked with an * are filled-in (n.a. for not applicable). 
Additional information regarding each item may be found under C7. 

 
 

Company environmental profile - Legal requirements Requirement met 
Item Yes No n.a. 

C1 Product recycling    
C1.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of end of life products 

in countries where the company puts them on the market and where required (see legal reference) 
   

C2  Battery recycling    
C2.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of batteries in 

countries where the company puts products on the market (see legal reference) or pays eco tax / fee where 
required. 

   

C3 Packaging recycling    
C3.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of packaging material  

in countries where the company puts products on the market and where required (see legal reference) 
   

 

Company environmental profile - Market requirements Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

C4 Environmental policy and environmental management     
C4.1* The company has a documented environmental policy approved by the management.    

C4.2* The company has an environmental management system covering: 
Product development  
Manufacturing 

If so certified according to:  ISO 14001  Other as specified in C7 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4.3 The company regularly publishes an environmental report.  

If so, it meets the recommendations of The Global Reporting Initiative  Other as specified in C7  
  

 

 

 

C5 Recycling  
C5.1* Information about the product, battery & packaging take back system (C1, C2 and C3) is available in printed 

or electronic format. 
   

C6 Voluntary programs 
C6.1 The company meets the requirements of the following voluntary program/s: 

 
 Voluntary Agreement:       Criteria version:       Date:       Product category:       
 Voluntary Agreement:       Criteria version:       Date:       Product category:       

C7 Additional information 
HP has received ISO 14001 certification for its manufacturing operations (Worldwide Manufacturing of Computing and 
Imaging Products and Related Operations) and for product design for its Personal Systems Products and LaserJet and 
Enterprise Printing Products.   The product design certifications include HP-wide product environmental design 
processes (such as HP’s General Specification for the Environment) that cover all HP products.  
 
HP is committed to responsible business practices and transparency in its global citizenship policies and performance. 
We have a long history of working with suppliers to monitor and improve their social and environmental responsibility 
(SER) performance when required, as well as improving standards in the industry. HP endorses the EICC Code of 
Conduct in its entirety, and we have supplemented it with additional requirements specific to freedom of association as 
well as HP’s Student and Dispatch Worker Guidance Standard for Supplier Facilities in the People’s Republic of China 
(PRC). HP also has a strong Global Human Rights Policy in place. HP expects its suppliers to establish policies and 
processes regarding conflict minerals. HP conducts due diligence on its supply chain annually including requesting 
information about our suppliers’ own due diligence and the smelters and refiners used.  HP was the first IT company to 
publish its supply chain smelter list. HP follows the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines as a basis for reporting.  
The GRI index provides easy reference to HP’s Living Progress Report (LPR) content. HP offers take back services of 
products and printing suppliers in some 70 countries. Please refer to HP’s Livings Progress Report for more details on 
our global efforts. 
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Legal references Europe Annex A 

Reference Declaration item 

Directive 2012/19/EU (WEEE directive) C1.1 

Directive 2006/66/EC (Battery and accumulators Directive) * 
* These provisions shall not apply where, for safety, performance, 

medical or data integrity reasons, continuity of power supply is 
necessary and requires a permanent connection between the appliance 

and the battery or accumulator. 

C2.1 

Directive 2004/12/EC (Packaging Directive) C3.1 

Decision 97/129/EC (Secondary packaging legislation) C3.1 
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HP V24b 23.6-inch Monitor 

 
    
 1. Menu 3. Plus (�+�)/Viewing Mode 5. Power  
 2. Minus (�-�)/Information 4. Input Control  

 
     
 1. Security lock slot 3. DP     5.    VGA 
 2. Power connector 4 HDMI 
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Model: 2XM34AA 

Panel Type 23.6-inch IPS  

 Viewable Image Area (diagonal) 59,94 cm (23.6 in) widescreen; diagonally measured 

Panel Active Area (W × H) 52,12 x 29,32 cm (20.52 × 11.54 in) 

 Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz  

 Aspect Ratio 16:9 

 Viewing Angle* 178° horizontal/178° vertical 

 Brightness* 250 cd/m2 

 Contrast Ratio*  1000:1 Static (Typical) 

 Response Times* 5ms (Grey to Grey) Typical 

 Pixel Pitch* 0.2715 mm 

 Pixels Per Inch (PPI)* 102 

 Backlight Lamp Life* 
(to half brightness) 

30,000 hours minimum 

 Panel Bit Depth 8bit (6 bit + Hi-FRC) 

 Color Production* Can display up to 16.7 million colors with the use of FRC 
technology 

 Color Gamut* (Typical) 72% (NTSC) 

 Default Color Temperature Neutral (6500) 

 Low Blue Light Modes No 

 * Performance specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; 
actual performance may vary either higher or lower. 

User Controls Buttons or Switches  Menu/OK, Minus ("-")/Information, Plus ("+") /Input 
Control/Power 

  

On Screen Display
(OSD) User Controls 

Brightness, Contrast, Color Control, Input Control, Image 
Control, Power Control, Menu Control, Management, 
Language, Information, Exit 

 Audio Controls N/A 

 Languages 10 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, 
Portuguese, Japanese, Traditional Chinese, and Simplified 
Chinese) 

Signal Interface/ 
Performance 

Horizontal Frequency 30�80 kHz 

Vertical Frequency 50-60 Hz 

Native Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz 

Preset Graphic Modes  
(non-interlaced) 

640 x 480 @ 60Hz  
720 x 400 @ 70Hz 
800 x 600 @ 60Hz   
1024 x 768 @ 60Hz  
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1280 x 720 @ 60Hz  
1280 x 800 @ 60Hz   
1280 x 960 @ 60 Hz  
1280 x 1024@ 60Hz  
1440 x 900 @ 60 Hz    
1600 x 900 @ 60Hz  
1680 x 1050@ 60 Hz   
1920 x 1080 @ 60Hz 

Maximum Pixel Clock Speed 170 MHz 

Anti-Glare                            Yes 

Video/Other Inputs Plug and Play Yes 

Input Connectors (1) VGA 

(1) HDMI 

(1) DP 

(HDCP Support) 

Cables Included no 

Audio Speakers N/A 

Power Power Supply Internal 

Input Power 100 - 240 VAC 50/60 Hz 

Maximum Power 20 W 

Typical Power 18 W 

Sleep Power 0.5 W 

Power Cable Length 1,9 m (6.23 ft) 

Mechanical Dimensions  
(W × D × H) 

Unpacked 
w/stand 
(lowest 
setting) 

56,13 x 2,18 x 50,14 cm 
(22.1 x 8.58 x 19.74 in) 

Unpacked 
w/o stand        
(head only) 

56.13 x 5,26 x 33,32 cm  
(22.1 x 2.07 x 13.12 in) 

Packaged  62,5 x 20 x  39,5 cm 
(24.6 x 7.87 x 15.55 in) 

Weight Head Only 3,5 kg (7.7 lb) 

Unpacked 5,6 kg (12.34 lb) 

Packaged 7,3 kg (16.10 lb) 

Ergonomic 
Features 
- Not available on 
head only model 

Detachable Stand Yes, ships detached 

Tilt Range -5° to + 20° vertical 

Swivel Yes. 360° 

 Pivot Yes, 90° 

 Height 
 

Yes, 100mm

Environmental Temperature - Operating 5° to 35° C (41° to 95° F) 
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Temperature - Non-operating  �20° to 60° C (�4° to 140° F) 

Humidity - Operating  20% to 80% non-condensing 

Humidity - Non-operating 5% to 95% 

Altitude - Operating  0 to 5,000 m (0 to 16,400 ft) 

Altitude � Non-operating 0 to 12,192 m (0 to 40,000 ft) 

 White LED Backlights Yes 

 CCFL Panel No 

 Arsenic-Free Display Glass Yes 

 Low Halogen1 N/A 

 Mercury-Free Display Backlights Yes 

Options 
(each sold 
separately) 
 

HP LCD Monitor Quick Release � Part 
number EM870AA4 

An easy-to-use, VESA-compliant, LCD monitor mounting 
solution that allows you to quickly and securely attach an 
LCD monitor to a variety of stands, brackets, arms or wall 
mounts. For more information, refer to this product's 
QuickSpecs document. 

 HP Business PC Security Lock V2 Kit � Part 
number N3R93AA 

Help prevent chassis tampering and secure your PC and 
display in workspaces and public areas. Simply route the 
cable through the PC�s lock slot and your display, anchor to a 
desk, table, or other fixed surface, and lock with your 
individual key. A master key configuration is also available 
upon request. 

What�s in the box? Monitor and Accessories HP V22b 21.5-inch Monitor, AC power cable 1,9 m (6.2 ft), 
VGA cable 1,8 m (5.9 ft), DP cable 1,8 m (5.9 ft) 

Documentation Setup Poster, Product Notice, Warranty 

 Software N/A 

Other 
 

User Guide Languages English, Portuguese Brazil, Spanish 

Warranty Languages Portuguese Brazil, Spanish 

Color Black  

VESA Mounting 100 mm VESA mount 

Security Lock-Ready Yes 

 Country of Origin Brazil 

Certification 
and Compliance 

CB/FCC/cTUVus/S-Mark(Argentina)/WEEE, Certification (Win 7, Win 8, Win 10) 

Compatibility Compatible with platforms using the VESA standard video modes. Recommended for use with HP 
products. 

Service and 
Warranty 

Protected by HP, including a 3-year standard limited warranty (may vary by region). Optional HP Care Pack 
Services are extended service contracts that extend your protection beyond the standard warranties.3 
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Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. 
 
The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products are set forth in the 
express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an 
additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 

Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. 

 
1. External power supplies, power cords, cables and peripherals are not Low Halogen. Service parts obtained after purchase may not be 

Low Halogen. 

2. Service levels and response times for HP Care Packs may vary depending on your geographic location. Service starts on date of 
hardware purchase. Restrictions and limitations apply. For details, visit: www.hp.com/go/cpc. 
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Change Log 

V1 to V2 Updated Ergonomic Features and Height Adjustment 

Updated Response Time 
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Pré-carregados no BIOS
O módulo Computrace Persistente vem carregado previamente
no BIOS de vários modelos de notebook, tablet PC, workstations 
e desktops empresariais HP.

Proteção da informação
Milhões de pessoas em todo o mundo têm seus dados 
potencialmente comprometidos por roubos de computador.
É impossível ignorar a crescente onda de roubos de identidade, 
muitos causados por roubos de computador de corporações 
importantes, órgãos do governo, universidades e instituições
de assistência médica.

É necessária uma estratégia de segurança de várias
camadas para proteger o hardware e os dados nele contido. 
Com algumas etapas preventivas de segurança de dados,
as organizações podem evitar os possíveis processos, multas, 
polêmicas e perda de negócios que um computador perdido
ou roubado pode causar.

Faça o pedido hoje
Para fazer o pedido - inclua o serviço Computrace com o 
workstation, o PC, o notebook ou o Tablet PC, ou entre em 
contato com o revendedor autorizado da HP e proteja seus 
dados hoje! 

Serviços HP Computrace
Os produtos do conjunto de software Computrace® oferecem 
uma solução de segurança robusta e em várias camadas que 
ajuda as organizações a lidarem com problemas de conformi-
dade com regulamentações, proteção de dados, recuperação 
do computador roubado e rastreamento de ativos.

Os profissionais de TI usam o software Computrace para 
rastrear e recuperar notebooks roubados, eliminar dados 
remotamente com o intuito de proteger informações confiden-
ciais e detectar software não autorizado ou hardware ausente 
de forma a garantir a conformidade com regulamentações e 
criar alertas predefinidos para gerenciar políticas de uso 
apropriadas.

Diversos níveis de proteção estão disponíveis para aquisição, 
como listado abaixo. Esses níveis de serviço são descritos mais 
detalhadamente na tabela de recursos do serviço. 

O QUE É?

O Serviço de Suporte HP Computrace oferece: 

   garantir a conformidade com regulamentações. 

Dependendo do serviço HP Computrace específico
adquirido, pode também estar incluso: 

   perdidos com assistência da equipe de recuperação Computrace.

Descrição do serviço

Proteja seu hardware e os dados importantes contra roubos e perdas

Computrace
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Por que preciso do serviço HP Computrace?
O custo de notebooks/PC roubados ou perdidos é enorme.

proprietárias.1

informaram um roubo de notebook nos últimos doze meses.

de empresas que informaram notebooks roubados contendo 
informações confidenciais.3

ser perdido ou ser colocado em lugar errado.

O software Computrace incorpora uma tecnologia
de restauração denominada "Persistence Module" (Módulo de 
Persistência) que recria a instalação do software agente, mesmo
que o serviço agente tenha sido excluído por meios convencionais.

O Persistence Module vem instalado de fábrica no BIOS
(ou no firmware) de muitos computadores HP e é ativado

sido removido. É recomendável que o BIOS de qualquer dispositivo 
sendo considerado para qualquer um dos serviços do Computrace
seja pré-carregado com o Persistence Module. 

Os computadores que não tiverem o Persistence Module integrado ao 
BIOS, terão a versão de software do Persistence Module denominada 

faz chamadas programadas pela Internet ao centro de monitoramento 

também gerencia os "aplicativos de ajuda" para fornecer suporte
a atividades como comandos para eliminação de dados ou auxílio
na recuperação de roubo. Ele é carregado no intervalo da partição
da unidade de disco rígido no início do serviço.

Os computadores que não tiverem o Computrace Persistence Module 
integrado ao BIOS durante o processo de fabricação, poderão recorrer 

Computrace. No entanto, esses dispositivos não se beneficiarão da 

Como funciona 
capacidade de persistência disponível no Persistence Module quando 
integrado ao BIOS do dispositivo. 

O Computrace Persistence Module vem pré-carregado no BIOS
de muitos modelos de notebook, tablet PC, workstation e desktop 
comercial da HP.* 

Todas as estatísticas acima são de estudos da IDC citados no Wall Street Journal e na Panasonic

PARA MAIORES INFORMAÇÕES VISITE WWW.HP.COM.BR   

Computrace

RECURSOS E BENEFÍCIOS

RECURSOS BENEFÍCIOS

Traz de volta os valiosos ativos da empresa, caso sejam roubados
Impede o roubo e minimiza o desvio de computadores

A Computrace pode oferecer visibilidade à equipe de TI para até 100% de seus computadores
Rastreamento e gerenciamento de ativos de TI

Recurso de eliminação remota disponível quando associado a tokens RSA SecurID ou códigos de autorização
por e-mail do software Absolute

Identifica quais dados podem ser acessados e comprometidos por roubo 

Evita litígios caros, relações públicas embaraçosas e possíveis responsabilidades criminais

O Computrace ajuda as empresas a cumprirem as exigências de relatório e segurança de dados da SOX,
HIPAA, California Senate Bill 1386 e Gramm-Leach-Bliley ao proporcionar um controle interno mais rígido
e oferecer ferramentas de rastreamento de ativos

RECUPERAÇÃO DE
COMPUTADORES ROUBADOS

ACOMPANHAMENTO DE ATIVOS

PROTEÇÃO DE DADOS 7

CONFORMIDADE COM
A REGULAMENTAÇÃO 7

A HP ORGULHA-SE EM OFERECER OS SEGUINTES SERVIÇOS HP COMPUTRACE COMO UM SERVIÇO HP CARE PACK.

COMPUTRACE ONE

COMPUTRACE
FOR NETBOOKS

* Os sistemas podem precisar de atualização e/ou de hardware adquirido separadamente para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows® 7.

Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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DECLARATION OF CONFORMITY 
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 

 

   DoC #: HSTND-9891-V- R1 Original/en 

Manufacturer's Name: HP Inc.  
 

Manufacturer's Address: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA  94303-1112  USA 

declare, under its sole responsibility that the product 

Product Name and Model:2)  HP V24b Monitor 
Regulatory Model Number:1) HSTND-9891-V 
Product Options: None 
 

conforms to the following Product Specifications and Regulations:  

 
 

Safety  EMC  
 

 

 EN 62479:2010  EN 55032:2012 Class B 
 

 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  

EN 55024:2010 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

 

 
 

 

 
Additional Information: 

1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The 
Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this 
number should not be confused with the marketing name or the product numbers.  

2) This product was tested in a typical HP environment. 
 

Palo Alto, CA 
 

09-01-2018 Gilles Soulard, Manager 

 Product Compliance Center  

  

Local contact for regulatory topics only: 

U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 
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Certificado No. / Certificate No. UL-BR 18.0144 

Data de Emissão / Date of issue 08 de março de 2018 / March 8, 2018 

Página / Page 1/8 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 8 
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 8 

 

Organismo de Certificação / 
 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105  24º Andar 
São Paulo  SP  Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 9.0  

Fornecedor / Supplier 
(1496941)   

HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS LTDA 
Alameda Xingu 350 andar 8 Conj 801, Alphaville Industrial, BARUERI 
SP, 06455-030 BRAZIL 
CNPJ: 22.086.683/0001-84 

  

Produto Certificado / Certified Product MONITOR LCD / LCD MONITOR 
  

Família de Produto /  N/A 
  

Modelo - Tipo / Model - Type Modelo(s)/Model(s): HSTND-9891-V 
  

Código de barras / Barcode       
  

Descrição (Nome comercial) / Description (Brand Name) hp 
  

Marca Comercial / Trademark hp 
  

Quantidade Importada / Quantity Imported N/A 
  

Unidade de medida / Measurement Unit N/A 
  

Lote ou No. de Série / Lot or Serial Number N/A 
  

Número e Data da Licença de Importação / Number and Import 
License Date 

N/A 

  
Normas Aplicáveis / Applicable standards IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013, CISPR 

32:2012 Class B, CISPR 24:2010+A1:2015, IEC 61000-3-2:2014, IEC 
61000-3-3:2013, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3: 2010, IEC 61000-
4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-
8:2009, IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017 

  
Programa de Certificação ou Portaria / 

Certification Program or Decree 
PORTARIA NO. 170/2012 / DECREE NO. 170/2012 
PORTARIA NO. 407/2015 / DECREE NO. 407/2015 

  
Relatório de Avaliação e Ensaios /  

Assessment and Test Report #  
BR4313, Vol. 1, Sec. 3 

Concessão Para /Consession for 

Ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro 
de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) 
relacionado(s) neste certificado.  
Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of 
Evaluation of Conformity (SBAC) on the product covered by this 
certificate. 

  
Revisão / Revision date - 

Validade / Expire date 07 de março de 2021 / March 7, 2021 
  

Emerson Luiz Baroni  
Gerente de Certificações / 

Certification Manager 

 

UL do Brasil Certificações , organismo acreditado pela 
Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO  CGCRE, 
segundo o registro Nº OCP-0029 confirma que o produto está em 
conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima 
descritas.  
UL do Brasil Certificações , Certification Body accredited by 
Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to 
the register Nr OCP-0029 confirms that the product is in compliance with 
the standards and certification Programs or Decrees above mentioned. 

Validade / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Expire
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Solicitante / Applicant 

(100556-158)   
TAIWAN BOE VISION-ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD 
7F 2 REI KUANG RD, NEI HU TAIPEI, 114 TAIWAN  
 

Fabricante / Manufacture 
               (75734)   

FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA  
Avenida Liberdade, 6315 - Bairro Iporanga - Sorocaba - SP  Brasil 
CNPJ: 74.404.229/0005-51 

  
  

POTÊNCIA SONORA (dBA) E CLASSIFICAÇÃO / NOISE POWER AND CLASSIFICATION: N/A 
 
MARCAÇÃO / MARKING: Marca do fabricante, modelo e características elétricas. 
 
CARACTERÍSTICAS NOMINAIS / RATINGS: I/P:  100-240Vac, 50/60Hz, 0.8A, Class ; IPX0 

 
LISTA DE ACESSÓRIOS / LIST OF ACCESSORIES: N/A 
 
MODELO DE CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION MODEL: 5 
 
VERSÃO DO PROJETO DO PRODUTO / PRODUCT DESIGN VERSION: N/A 
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LISTA DE COMPONENTES CRÍTICOS / LIST OF CRITICAL COMPONENTS: 

Componente/Co

mponent 
Fabricante/ 

Manufacturer 
Tipo/Modelo 
Type/Model 

Características técnicas/ 
Technical data 

Norma/ 
Standard 

Marca de 
conformidade/ 

Mark(s) of 

conformity 

Plastic Enclosure  
Material 

LOTTE ADVANCED  
MATERIALS CO  
LTD 

AS-0151(+)  
SD-0150(+) 

HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 Chi Mei Corporation PA-756(+) HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 Chi Mei Corporation PA-757(+) HB or better, thickness 1.8 mm min., 
80°C 

UL 94 UL 

 FORMOSA 
CHEMICALS &  
FIBRE CORP  
PLASTICS DIV 

AG15E0  
AG15AB 

HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 GRAND PACIFIC 
PETROCHEMICAL 
CORP 

D-150 HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 LOTTE ADVANCED  
MATERIALS CO LTD 

HR-1360(+)   HB or better, thickness 1.8 mm min., 
50°C 

UL 94 UL 

 Chi Mei Corporation PA-707(+) HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 Grand Pacific 
Petrochemical Corp 

D-150A HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 Grand Pacific 
Petrochemical Corp 

D-350 HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 NINGBO LG 
YONGXING 
CHEMICAL CO LTD 

HI-121H HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 INEOS 
STYROLUTION 
GROUP GMBH 

GP-35 HB or better, thickness 1.8 mm min., 
80°C 

UL 94 UL 

 Formosa Chemicals 
& Fibre Corp Plastics 
Div 

HP825(H)  
HP8250 

HB or better, thickness 1.8 mm min., 
50°C 

UL 94 UL 

 TORAY 
INDUSTRIES INC 

100,          
700(rn) 

HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 LOTTE ADVANCED  
MATERIALS CO LTD 

HR-1360(+) HB or better, thickness 1.8 mm min., 
50°C 

UL 94 UL 

 KINGFA SCI & TECH 
CO LTD 

HP-126,  H12,   
G360,  GAR-322   
GAR-011,  
JH-R2G(K) 

HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 KINGFA SCI & TECH 
CO LTD 

4418,  5197,   
HIPS-4418,  
HIPS-5197,  
HIPS-3399,  
CK-680(M1) (##) 

HB or better, thickness 1.8 mm min., 
50°C 

UL 94 UL 

 CHI MEI 
CORPORATION 

PH-88 HB or better, thickness 1.8 mm min., 
50°C 

UL 94 UL 

 SHENZHEN 
FUHENG NEW 
MATERIAL CO LTD 

ABS-600 HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 SHENZHEN 
FUHENG NEW 
MATERIAL CO LTD 

HIPS-568 HB or better, thickness 1.8 mm min., 
50°C 

UL 94 UL 
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 CHI LIN 
TECHNOLOGY CO 
LTD 

GA-1(aaa) HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 UNIC 
TECHNOLOGY 
CORPORATION 

UR-200+,   
UR-360+ 

HB or better, thickness 1.8 mm min., 
50°C 

UL 94 UL 

 GUO 
HENG(DONGGUAN) 
PLASTIC 
TECHNOLOGY CO 
LTD 

YOUHO(####)(Y) HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

 SHENZHEN  
FUHENG NEW  
MATERIAL CO LTD 

PCA-(XX)2RG HB or better, thickness 1.8 mm min., 
60°C 

UL 94 UL 

LCD Panel BOE HR236XXX-XXX  
(X=0-9, A-Z or Blank) 

 -- -- 

Switching  
Power Supply  
Module 

K-Tronics (Su zhou)  
Technology Co., Ltd. 

LE22BW-M-9 I/P: 100-240 Vac, 60/50 Hz, 0.7A;  
O/P: 12V/0.74A, 5V/0.95A 

-- -- 

Following components are build-in SPS module P/N: LE22BW-M-9: 
AC Inlet (S801) Rong Feng SS-7B, SS-7B-1,  

SS-120 
10A,250V IEC60320-1: 2001  

UL1977 
VDE, UL, CSA 

 Zhangjiagang Huajie SA-4S 10A,250V IEC60320-1: 2001  
UL1977 

VDE, UL, CSA 

 Inalways 0711, 0711-1,  
0711-2, 0711-3 

10A,250V IEC60320-1: 2001  
UL1977 

VDE, UL, CSA 

 Tecx-unions TU-301-SP 10A,250V IEC60320-1: 2001  
UL1977 

ENEC, UL, 
CSA 

 Tecx-unions TU-301-A 10A,250V IEC60320-1: 2001  
UL1977 

ENEC, UL, 
CSA 

 Shenzhen Delikang  
Electronics 
Technology Co. Ltd. 

CDJ-3, CDJ-3-1 10A,250V IEC60320-1: 2001  
UL1977 

VDE, UL 

 Kunshan DLK 
Electronics 
Technology Co. Ltd. 

CDJ-3 10A,250V EN 60320-1: 2001 + 
A1 

Semko 

 Tecx-unions TU-301-A   10A,250V IEC 60320-1: 2001        
UL 1977 

ENEC, UL, 
CSA 

Fuse (F801) EVER ISLAND  
ELECTRIC CO LTD 
& WALTER 
ELECTRIC 

2000, 2010 T2.0AL/250Vac IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, S, UL 

 Bussmann SS-5, SR-5 T2.0AL/250Vac IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, S, UL 

 Hollyland 5RT, 5ET T2.0AL/250Vac IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, S, UL 

 Littelfuse 382, 392 T2.0AL/250Vac IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, S, UL 

 Conquer MET, MST T2.0AL/250Vac IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, UL 

 Bel MRT T2.0AL/250Vac IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, S, UL 

Fuse (F802)  
(For +5V output)  
(Optional) 

EVER ISLAND 
ELECTRIC CO LTD 
& WALTER 
ELECTRIC 

2000, 2010 T2.0AL or T2.5AL or T3.15AL or  
T4.0AL or T5.0AL/250Vac 

IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, S, UL 

 Bussmann SS-5, SR-5 T2.0AL or T2.5AL or T3.15AL or  
T4.0AL or T5.0AL/250Vac 

IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, S, UL 
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Certificado No. / Certificate No. UL-BR 18.0144 

Data de Emissão / Date of issue 08 de março de 2018 / March 8, 2018 

Página / Page 5/8 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 8 
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 8 

 

Organismo de Certificação / 
 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105  24º Andar 
São Paulo  SP  Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 
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 Hollyland 5RT, 5ET T2.0AL or T2.5AL or T3.15AL or  
T4.0AL or T5.0AL/250Vac 

IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, S, UL 

 Littelfuse 382, 392 T2.0AL or T2.5AL or T3.15AL or  
T4.0AL or T5.0AL/250Vac 

IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, S, UL 

 Conquer MET, MST T2.0AL or T2.5AL or T3.15AL or  
T4.0AL or T5.0AL/250Vac 

IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, UL 

 Bel MRT T2.0AL or T2.5AL or T3.15AL or  
T4.0AL or T5.0AL/250Vac 

IEC 60127-3  
IEC 60127-1 

VDE, S, UL 

X-Capacitor  
(C803) (optional) 

Europtronic (Taiwan) MPX Max. 0.33 F, Min. 250Vac, 105°C IEC 60384-14: 2013 VDE, UL, 
CSA, S, FI 

 LIOW GU GS-L Max. 0.33 F, Min. 250Vac, 100°C IEC 60384-14: 2013 UL, CQC, 
ENEC 

 STRONG  
Components Co. LTD 

MPX Max. 0.33 F, Min. 250Vac, 110°C IEC 60384-14: 2013 VDE, UL 

Y-Capacitor  
(C801, C802)  
(Y1 or Y2 type) 
(optional) 

Success SE, SB, SF Max. 1000pF, Min. 250V, 125°C IEC 60384-14: 2013 VDE, UL, 
CSA, S, FI 

 TDK CD Max. 1000pF, Min. 250V, 125°C IEC 60384-14: 2013 VDE, UL, 
CSA, S, FI 

 Kunshan Wansheng CT7, CC7 Max. 1000pF, Min. 250V, 125°C IEC 60384-14: 2013 VDE, UL 
 Xiamen Sino Faith 

Electronic 
Technology Co. Ltd 

HCX series Max. 1000pF, Min. 250V, 125°C IEC 60384-14: 2013 VDE, UL 

 Xiamen Sino Faith 
Electronic 
Technology Co. Ltd 

HCY series Max. 1000pF, Min. 250V, 125°C IEC 60384-14: 2013 VDE, UL 

Bridge-
Capacitors 
(C810) (Y1 type)  
(optional) 

Success SE, SB, SF Max. 2200 pF, Min. 250V, 125°C IEC 60384-14: 2013 VDE, UL, 
CSA, S, FI 

 Kunshan Wansheng CT7, CC7 Max. 2200 pF, Min. 250V, 125°C IEC 60384-14: 2013 VDE, UL 
 TDK CD Max. 2200 pF, Min. 250V, 125°C IEC 60384-14: 2013 VDE, UL, 

CSA, S, FI 
 Xiamen Sino Faith 

Electronic 
Technology Co. Ltd 

HCY series Max. 2200 pF, Min. 250V, 125°C IEC 60384-14: 2013 VDE, UL 

Line Chock  
(L801) (optional) 

Li Tai 2371220432X   
(X = 0-9, A-Z or blank 
for RoHS difference  
purpose) 

130°C -- -- 

 Yao Sheng 2371220436X   
(X = 0-9, A-Z or blank 
for RoHS difference  
purpose) 

130°C -- -- 

 HY Techology Co., 
LTD 

2371220433X   
(X = 0-9, A-Z or blank 
for RoHS difference  
purpose) 

130°C -- -- 

 HEZE MEIKAI 2371220437X  
(X = 0-9,A-Z or blank 
for RoHS difference  
purpose) 

130°C -- -- 

 TAI-TECH 237122043AX   
(X = 0-9, A-Z or blank 
for RoHS difference  
purpose) 

130°C -- -- 
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 ASET ELECTRONIC  
TECHNOLOGY 
CO.,LTD 

237122043BX   
(X = 0-9, A-Z or blank 
for RoHS difference  
purpose) 

130°C -- -- 

 MANNILUN 
ELECTRONICS(SUZ
HOU).,LTD 

237122043CX   
(X = 0-9, A-Z or blank 
for RoHS difference  
purpose) 

130°C -- -- 

-Bobbin(used  
in Line Choke  
L801) 

Chang Chun Plastics 
CO., LTD 

T375J, T373J Phenolic, V-0, 150°C min. UL 94 UL 

 Chang Chun Plastics 
CO., LTD 

4115, 4130 PBT, V-0, 120°C min. UL 94 UL 

 Sumitomo Bakelite 
CO., LTD 

PM-9820 Phenolic, V-0, 150°C min. UL 94 UL 

 NAN YA PLASTICS 
CORP PLASTICS 
4TH DIV 

1403G6 PBT, V-0, 130°C min. UL 94 UL 

Power 
Transformer 
(T801) 

LI TAI ELECTRONIC  
ENTERPRISE 
CO.,LTD (factory
Yang Ding lectronics 
Co., Ltd.   
or  
LITAI ELECTONICS  
ENTERPRISE CO., 
LTD.) 

2374225012X   
(X = 0-9, A-Z or blank 
for RoHS difference  
purpose) 

Class 130 material (B) Applicable parts  
in IEC 60950-1  
and according to  
IEC 60085 

Accepted by  
TÜV 
Rheinland 

 ASET ELECTRONIC  
TECHNOLOGY 
CO.,LTD (factory
PHILIP SUZHOU 
ASIA ELECTRONICS  
TECHNOLOGY 
CO.,LTD) 

2374225018X   
(X = 0-9, A-Z or blank 
for RoHS difference  
purpose) 

Class 130 material (B) Applicable parts  
in IEC 60950-1  
and according to  
IEC 60085 

Accepted by  
TÜV 
Rheinland 

-Bobbin(used  
in transformer  
T801) 

Chang Chun Plastics 
CO., LTD 

T375J   Phenolic,V-0, 150°C min. UL 94 UL 

 Sumitomo Bakelite 
CO., LTD 

PM-9820   Phenolic,V-0, 150°C min. UL 94 UL 

-Insulating Tape 
(used in 
transformer 
T801) 

3M COMPANY 
ELECTRICAL 
MARKETS DIV 
(EMD) 

1350F-1(b) 0.063mm thickness, 5500V Min. UL 510 UL 

 SYMBIO INC   35660Y(e) 0.055mm thickness, 5000V Min. UL 510 UL 
 3M COMPANY 

ELECTRICAL 
MARKETS DIV 
(EMD) 

1350F-1(b)* 0.025mm thickness, 3750V Min. UL 510 UL 

 JINGJIANG YAHUA  
PRESSURE 
SENSITIVE GLUE 
CO LTD 

CT*(c)(g) Min. 0.025mm thickness, 3750V Min. UL 510 UL 

 SYMBIO INC 35660Y(e) Min. 0.025mm thickness, 3750V Min. UL 510 UL 
 JINGJIANG YAHUA  

PRESSURE 
SENSITIVE GLUE 
CO LTD 

PZ-280 0.025mm thickness, 3750V Min. UL 510 UL 

Photo Coupler  
(I802) 

COSMO Electronics K1010 Series Di= 0.5mm, Int.= thermal, cycling 
Ext.= 8.0 mm 

DIN EN 60747-5-2  
EN 60950-1: 

VDE, UL, FI 
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 LiteOn Technology  
Corporation 

LTV817, LTV827,  
LTV847 

Di= 0.6 mm, Int.= thermal, cycling 
Ext.= 7.6 mm 

DIN EN 60747-5-2  
EN 60950-1: 

VDE, UL, FI 

 Sharp Corporation PC123 Di= 0.6 mm, Int.= thermal, cycling 
Ext.= 7.6 mm 

DIN EN 60747-5-2  
EN 60950-1: 

VDE, UL, FI, 
S, N 

 Toshiba TLP781F,  
TLP781 

Di= 0.6 mm, Int.= 5.0 mm, Ext.= 8.0 
mm 

DIN EN 60747-5-2        
IEC 60950-1                  
UL 1557 

VDE, UL, FI,  
SEMKO 

 EVERLIGHT 
ELETCRONICS CO., 
LTD 

EL817 Di= 0.4 mm, Int.= thermal, cycling 
Ext.= 7.5 mm 

DIN EN 60747-5-2  
EN 60950-1: 

VDE, UL 

 Changzhou Galaxy 
Century Micro-
electronics Co., Ltd 

BL817 Di= 0.4 mm, Int.= thermal, cycling 
Ext.= 7.5 mm 

EN 60747-5-5   
EN 60950-1 

VDE, UL 

 UNISONIC 
TECHNOLOGIES 
CO.,LTD. 

UPC817 Di=  0.83mm, Int.= thermal, cycling 
Ext.= 8 mm 

EN 60747-5-5   
EN 60950-1 

TUV 

Power Cord Set Various Various ---- NBR 14136,  
NBR NM 60884-1 

INMETRO 
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DOCUMENTOS / DOCUMENTS: 

Título /  
Title 

Número /  
Number 

Revisão / 
Revision 

Data emissão 
/  
Issuing Date  

Data de 
Realização / 
Performance 
 Date 

<<Dados da Auditoria / Audit data >> 
Factory: FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA 

BR4313 0 2018-01-17 
N/A 

<<Dados da Auditoria / Audit data >> 
Supplier: HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 

BR4313 0 2018-01-18 
N/A 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
h 

50112358 001 0 2017-11-28 
N/A 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
 

50112358 002 0 2017-12-05 
N/A 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
 Branch 

50112358 003 0 2017-12-29 
N/A 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
AUDIX Technology Corporation, EMC Department 

EM-E171095 0 2017-12-11 
N/A 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
AUDIX Technology Corporation, EMC Department 

EM-E171160 0 2017-12-28 
N/A 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
AUDIX Technology Corporation, EMC Department 

EM-F170780 0 2017-12-11 
N/A 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
AUDIX Technology Corporation, EMC Department 

EM-F170804 0 2017-12-28 
N/A 

<<Software / Software>> N/A    
<<Manual do usuário /  N/A    
 
OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS: 
 

1. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não 

conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos. 

The validation of this certificate depends on the surveillance inspections performing and Non conformity treatments, according to UL do Brasil 

Certificações procedures. 

 
2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) 

unidade (s) fabril (is) mencionada (S) acima. 
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site 
mentioned in this certificate. 

 
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por 

escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da 
validade do certificado. 
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações must 
be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about certificate 
force. 

 
Histórico de Revisões / Revisiosn Description: 
 

08 de março de 2018 / March 8, 2018 Emissão inicial / Initial Issue 
A última revisão substitui e cancela as anteriores 

The last review replaces and cancels the previous ones 
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Ecma/TC38-TG3/2015/026 
(Rev. 1 – 15 April 2015) 

Annex B2 - Product environmental attributes 
Computers and computer monitors 

 

The declaration may be published only when all rows and/or fields marked with * are filled-in (n.a. for not applicable).
Additional information regarding each item may be found under P15. 

Brand * HP Logo 

Company name * HP 

 

Contact information *
e-mail address 

HP Sustainability and Compliance Center 
sustainability@hp.com  

Internet site * http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/  

Additional information       

 
 

The company declares (based on product specification or test results based obtained from sample testing), that the product 
conforms to the statements given in this declaration. 

Type of product * Notebook PC 

Commercial name * HP ProBook 445 G7 Notebook PC 

Model number * 445 G7 

Issue date * 03/31/2020 

Intended market *  Global    Europe   Asia, Pacific & Japan   Americas   Other         

Additional information       

 
This is an uncontrolled copy when in printed form. Please refer to the contact information for the latest version. 
 
 
 
 
 
 

About Annex B2 
 
Annex B2 reflects Product environmental attributes relevant for Computers and Computer Monitors. The following items from the 
ECMA-370 Main body are not shown in the template: 
P4.1 – P4.3 Consumable materials 
P9.1 TEC and Print speed 
P10.2 - P10.3 Chemical emissions from printing products  
P11.1 - P11.3 Consumable materials for printing products. 
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Model number * 445 G7 Logo

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Legal requirements  Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

P1 Hazardous substances and preparations  

P1.1* Products do comply with current European RoHS Directive. (See legal reference and NOTE B1)     

P1.2* Products do not contain Asbestos (see legal reference).  
Comment: Legal reference has no maximum concentration value.      

   

P1.3* Products do not contain Ozone Depleting Substances: Chlorofluorocarbons (CFC), 
hydrobromofluorocarbons (HBFC), hydrochlorofluorcarbons (HCFC), Halons, carbontetrachloride, 1,1,1-
trichloroethane, methyl bromide (see legal reference).  Comment: Legal reference has no maximum 
concentration values.      

   

P1.4* Products do not contain more than; 0,005% polychlorinated biphenyl (PCB), 0,005% polychlorinated 
terphenyl (PCT) in preparations (see legal reference). 

   

P1.5*  Products do not contain more than 0,1% short chain chloroparaffins (SCCP) with 10-13 carbon atoms in the 
chain containing at least 48% per mass of chlorine in the SCCP  (see legal reference). 

   

P1.6* Parts with direct and prolonged skin contact do not release nickel in concentrations above 0,5 g/cm2/week 
(see legal reference).  
Comment: Max limit in legal reference when tested according to EN1811:2011-5.   

   

P1.7* REACH Article 33 information about substances in articles is available at (add URL or mail contact): 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/reachdesktop-pcs.html                            

   

 

P2 Batteries  

P2.1* If the product contains a battery or an accumulator, the battery/accumulator is labeled with the disposal 
symbol. Information on proper disposal is provided in user manual. (See legal reference) 

   

P2.2* Batteries or accumulators do not contain more than 0,0005% of mercury or 0,002% of cadmium. (See legal 
reference) 

   

P2.3* Batteries and accumulators are readily removable. (See legal reference)    

P3 Conformity verification & Eco design (ErP)    

P3.1* The product is CE-marked to show conformance with applicable legal requirements (see legal reference).  
The Declaration of Conformity can be requested at (add link or e-mail address): 

http://www8.hp.com/uk/en/certifications/technical/regulations-certificates.html sustainability@hp.com 

   

P3.2* The product complies with the Eco design requirements for energy-related products,  
(see legal reference). 

   

 Required information is;  given in item P15 or added to this document,  

           available at (add URL):        

   

P5 Product packaging    

P5.1* Packaging and packaging components do not contain more than 0,01% lead, mercury, cadmium and 
hexavalent chromium by weight of these together.   

   

P5.2* The packaging materials are marked with abbreviations and numbers indicating the nature of the material(s) 
used (see legal reference). 

   

P5.3* The product packaging material is free from ozone depleting substances as specified in the Montreal Protocol 
(see legal reference). 
Comment: Legal reference has no maximum concentration values. 

   

P6 Treatment information  

P6.1* Information for recyclers/treatment facilities is available (see legal reference).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE B1 Restriction applies to the homogeneous material, unless other specified and expressed in weight %. Stating “Yes” means that 
the product is compliant with the mandatory requirements. 
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Model number * 445 G7 Logo

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Market requirements (See Genera l  NOTE GN below)  
               - Environmental conscious design Requirement met 
Item *=mandatory to fill in. Additional information regarding each item may be found under P14. Yes No n.a. 

P7 Design  
 Disassembly, recycling  

P7.1* Parts that have to be treated separately are easily separable    

P7.2* Plastic materials in covers/housing have no surface coating.    

P7.3* Plastic parts > 100 g consist of one material or of easily separable materials.    

P7.4* Plastic parts > 25 g have material codes according to ISO 11469 referring ISO 1043-4.    

P7.5 Plastic parts are free from metal inlays or have inlays that can be removed with commonly available tools.    

P7.6* Labels are easily separable. (This requirement does not apply to safety/regulatory labels).    

 Product lifetime  

P7.7* Upgrading can be done e.g. with processor, memory, cards or drives    

P7.8* Upgrading can be done using commonly available tools    

P7.9 Spare parts are available after end of production for: 5 years    

P7.10 Service is available after end of production for: 5 years    

 Material and substance requirements  

P7.11* Product cover/housing material type (e.g. plastics, metal, aluminum):  

Material type: >PC+ABSTD5FR(40)< Material type: >PC(REC30)GF25FR(40)< Material type: Aluminum 

P7.12 Insulation materials of external electrical cables are PVC free.    

P7.13 Insulation materials of internal electrical cables are PVC free.     

P7.14 External plastic casing/cover parts > 25 g contain no more than 0,1% weight (1000 ppm) bromine and 0,1% 
weight (1000 ppm) chlorine attributable to brominated flame retardants, chlorinated flame retardants, and 
polyvinyl chloride or 0,3% weight (3000 ppm) bromine and 0,3% weight (3000 ppm) chlorine in parts containing 
more than 25% post-consumer recycled content.   

   

P7.15 Printed circuit boards, PCBs (without components) are low halogen: all  PCBs > 25 g  are low halogen 

as defined in IEC 61249-2-21.  (See 1NOTE B2)  

   

P7.16 Flame retarded plastic parts > 25 g in covers / housings are marked according ISO 1043-4: 
Marking: FR (40) 

   

P7.17        Alt. 1: Chemical specifications of flame retardants in printed circuit boards > 25 g (without components): 

TBBPA (additive)  , TBBPA (reactive)  (See NOTE B3), Other; chemical name:      , CAS #:       
 

Alt. 2: Chemical specifications of flame retardants in printed circuit boards (without components) > 25 g 
according ISO 1043-4: (FR(40) for DOPO)  

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

P7.18 Alt. 1: Flame retarded plastic parts > 25 g contain the following flame retardant substances/preparations in 
concentrations above 0,1%: 

1. Chemical name:      , CAS #:       (See NOTE B4) 

2. Chemical name:      , CAS #:               “ 

3. Chemical name: , CAS #: “
 

Alt. 2: Chemical specifications of flame retardants in plastic parts > 25 g according ISO 1043-4: 
>PC+ABSTD5FR(40)<  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

P7.19      In plastic parts > 25 g, flame retardant substances/preparations above 0,1% are used which have been 

assigned the following Risk phrases; R53 and Hazard statements: H413 may cause long 
lasting harmful effects to aquatic life.  
The source(s) for these classifications is/are found  at  (add URL(s)): 
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database (See note B5)

 

 

 

 

 

 

P7.20* Postconsumer recycled plastic material content is used in the product (See Note B6): 
  
If YES; at least one of the two alternatives below shall be answered; 
a) Of total plastic parts’ weight > 25 g, the postconsumer recycled plastic material content (calculated as 

a percentage of total plastic by weight) is 12.44%.  

 

 

 

 

 

 

GENERAL NOTE Standard references should direct to the latest version of a standard. If an older version of a standard is 
used, section P15 shall be used for explanation. 

NOTE B2  IEC 61249-2-21 defines maximum limits of 900 ppm for each of the substances chlorine and bromine and a 
maximum limit of 1500ppm of these substances combined. The standard does not address fluorine, iodine and astatine which 
are included in the group of halogens.  

NOTE B3 and B4 A Guidance document on Chemical substances is available; see  
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm  

NOTE B5: If a certain substance has been assigned a certain risk phrases / hazard statement in the referenced source, this 
does not necessarily mean the substance has been tested for all of the hazards referred to by a certain customer. 

NOTE B6 Applies to a product containing plastic parts whose combined weight exceeds 100 g with the exception of 
printed circuit boards, cables, connectors and electronic components and bio-based plastic material. 

NOTE B7: Recycled plastic content percentage is based on the definition set in the IEEE 1680.1-2018 standard, criterion 
4.2.1.1. 
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or 

b) The weight of recycled material is       g. 

 

Model number * 445 G7 Logo 

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Market requirements (continued) Requirement met 
Item Yes No n.a. 

 Material and substance requirements (continued) 

P7.21* Biobased plastic material content is used in the product (See NOTE B7): 
 

If YES; at least one of the two alternatives below shall be answered; 
a) Of total plastic parts’ weight > 25 g, the biobased plastic material content (calculated as a percentage of 

total plastic by weight) is      %.  
or 
b) The weight of the biobased plastic material is      g. 

   

P7.22* Light sources are free from mercury, i.e. less than 0,1 mg/lamp. 
If mercury is used specify: Number of lamps:       and maximum mercury content per lamp:      mg 

   

P8 Batteries 

P8.1* Battery chemical composition: lithium/manganese dioxide    

P9 Energy consumption (See NOTE B8)   

P9.1 For the product the following power levels or energy consumptions are reported:    

Energy mode * Power level at 
100 V AC 

Power level at 
115 V AC 

Power level at 
230 V AC 

Reference/Standard for energy 
modes and test method * 

 

EPS No-load 
(External power supply / 

charger plugged in the wall 
outlet but disconnected from 
the product.) 

W W W EPS Energy Report Data  

PTEC * 
Typical Energy Consumption 

W W W ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers  

 

ETEC * 
Annual Energy Consumption 

16.15 kWh/year      18.44 kWh/year 18.09 kWh/year ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

External Power Supply Efficiency Level (International Efficiency Marking Protocol) * : X ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

Display resolution * : 1920*1080 megapixels ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

Default time to enter energy save mode:       minutes  ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

P9.2* Information about the energy save function is provided with the product.     

P9.3 Energy efficiency class (monitors only):                

P10 Emissions

 Noise emission – Declared according to ISO 9296 (See NOTE B9)    

P10.1  Mode  Mode description  
 

Statistical upper limit A-weighted sound power level,  
LWA,c (B) 

 

  

  

 Idle  * Fans on, HDD spinning (if applicable) * 2.5  

 Operation * Fans on, HDD spinning * 2.9  

 Other mode                

 Measured according to:  ISO 7779  ECMA-74  

           Other       (only if not covered by ECMA-74)  

 

 

NOTE B7 The following is to be excluded from the calculation of percentage: printed circuit boards, labels, cables, 
connectors and electronic components and postconsumer recycled plastic 

NOTE B8 A Guidance document on Energy Efficiency is available; 
see http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm 

NOTE B9 A Guidance document on Acoustic Noise is available;  
see http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm 
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Model number * 445 G7 Logo 

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Market requirements (continued)  Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

 Electromagnetic emissions 

P10.4 Computer display meets the requirement for low frequency electromagnetic fields of the following voluntary 
program(s):       

   

P12 Ergonomics for computing products  

P12.1* The display meets the ergonomic requirements of ISO 9241-307 for visual display technologies.    

P12.2* The physical input device meets the requirements of ISO 9995 and ISO 9241-410.     

P13 Packaging and documentation  

P13.1* Product packaging material type(s): PAPER/Corrugated weight (kg): 0.230 
Product packaging material type(s): PAPER/Paper  weight (kg): 0.51 
Product packaging material type(s): PLASTIC/Polyethylene Expanded - EPE  weight (kg): 0.187 
Product packaging material type(s): PLASTIC/Polyethylene low density - LDPE  weight (kg): 0.09 

  

P13.2* Product plastic primary packaging is free from PVC.    

P13.3* For product primary corrugated fiberboard packaging, specify the contained percentage of minimum post-
consumer recovered fiber content: 36 % 

  

P13.4* Specify media for user and product documentation (tick box):  

Electronic  , Paper , Other      “available on hp.com” 

 

  

P13.5 (Please only complete this item if paper documentation used) 

User and product documentation on paper media is chlorine-free: 
If Yes, please specify: 

 

 

 

 

 

  

Totally chlorine-free   
  

 Elemental chlorine-free    

 Processed chlorine-free   
 

 

P14 Voluntary programs 

P14.1 The product meets the requirements of the following voluntary program(s): 
 

 ENERGY STAR® Criteria version: 8.0 Date: 3/31/2020 Product category: Commercial Notebooks 
 Eco-label:  EPEAT  Criteria version: IEEE 1680.1 Date: 3/31/2020 Product category: Commercial Notebooks 
 Eco-label:  TCO Criteria version: 8 Date: 3/31/2020 Product category: Commercial Notebooks 

 

P15 Additional information (See NOTE B10)

All 
Sections 

1. Product environmental information contained in this declaration is valid as of the date the declaration is published.  
Changes to external standards referenced in the IT Eco-Declaration may invalidate some information contained in this 
declaration over 

P1 1. This product does not include DEHP, BBP, DIBP, or DBP.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOTE B10 Additional lines may be inserted to declare further items, by positioning the cursor at the far right of the 
row and hitting the <Enter> key. 
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P7   Product Upgradability and Reparability 
 
The following table is provided in accordance with IEEE 1680.1-20186 criterion 4.4.2.5. 

feature Available 
[1] 

Repairable 
[2] 

Replaceable 
[3] 

Upgradeable 
[4] 

processor Y Y Y* N 
main memory Y Y Y Y 
mass storage (internal) Y Y Y Y 
wireless networking  Y Y Y N 
integrated graphics Y Y Y* N 
discrete graphics Y Y Y* N 
display panel Y Y Y Y 
integrated keyboard Y Y Y Y 
batteries Y Y Y N 
power supply Y Y Y Y 
fan assemblies Y Y Y N 
speaker(s) (internal) Y Y Y N 
camera Y* Y Y N 
touchpad Y Y Y N 
I/O connectors and external 
power connector 

Y Y Y N 

readers [5] Y* Y Y N 
 
 
Table notes: 
[1] Y* = feature is available, but may not be included in every configuration 
[2] Product can be repaired (returned to fully functional state) if feature fails. 
[3] Feature can be replaced using only commonly available tools without soldering or de-soldering.  Y* = replacement may require 
replacing an assembly to which the feature is attached. 
[4] Base feature may be upgraded by replacing it with a higher performance module or by expanding capacity through use of 
expansion slots. NOTE: This evaluation does not  
account for situations in which the initial configuration purchased is already maximized. Contact HP Sales or an HP authorized 
reseller to determine the availability of upgrade parts and method to obtain them in your geography. 
[5] This feature category includes readers such as fingerprint readers, smart card readers, and other read-only devices, but excludes 
read/write devices. 

P9 Energy consumption of computer products; description of the tested product configuration:        

P9 1. European Union Commission Regulation 1275/2008- Energy Efficiency Information:         

Mode / Condition Power Consumption in Watts at 230 VAC Input 
Voltage 

Default Time to Mode / Conditi
(if applicable) 

Off Mode (if applicable) 0.37 W Not Applicable 

Standby Mode (if applicable) Not Applicable Not Applicable 

Network Standby / Sleep / Long Idle Mode if 
all wired network ports are connected and all 
wireless network ports are activated (if 
applicable) 

NA NA 

Network Standby / Sleep / Long Idle Mode (if 
applicable) 

0.69 W 30 mins 

2.European Union Commission Regulation 1275/2008- Wireless Network Instructions: 

Where applicable, activate and deactivate a wireless network using the instructions provided in the product user guide or the 
operating system.  Information is also available at www.hp.com/support. 

P10 Sound Pressure Level    

 Noise emission – Declared according to ISO 9296 (See NOTE B9)    

P10.1  Mode  Mode description  
 

Statistical upper limit A-weighted sound pressure level,  
LpA,m (dB) 

 

  

  

 Idle  * Fans on, HDD spinning (if applicable) * 14.7  

 Operation * Fans on, HDD spinning * 28.9  

 Other mode                 

 Measured according to:  ISO 7779  ECMA-74  

           Other       (only if not covered by ECMA-74)  

 

 

6 IEEE Standard for Environmental and Social Responsibility Assessment of Computers and Displays 
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Legal references Europe Annex B2 

Reference Declaration item 

Direct ive 2011/65 /EU (RoHS Direct ive)  *  
*  Spec i f i c  exempt ions  app l y  fo r  cer ta i n  produc ts  and 

app l i ca t ions .  

P1.1  

Regulat ion (EC) 1907/2006(REACH, Annex  XVI I  P1.2,  P1 .4,  P1 .6,  P1 .7  

Regulat ion (EC) 2037/2000,  2038/2000,  2039/2000  
(Market ing and use of  Ozone layer  deplet ing 
substances) 

P1.3,  P5 .3  

Norwegian regulat ion  re la t ing to  res t r ic t ions on the use 
of  cer ta in  dangerous chemica ls  20.12.2002 

P1.5  

Di rect ive 2013/56 /EC (Bat tery  and accumulators  
Di rect ive)  *  
*  These prov is ions  sha l l  no t  app ly  where,  fo r  sa fe ty ,  

per f ormance,  med ica l  o r  data  in tegr i t y  reasons ,  cont i nu i t y  o f  
power  supp ly  i s  necessa ry  and requ i res  a  permanent  
connec t ion  between the app l iance and the bat te ry  or  

accumula to r .  

P2.1,  P2 .2,  P2 ,3,  P8 .1  

Di rect ive 2006/95 /EC (Low Vol tage  Di rect ive )  P3.1  

Di rect ive 2004/108 /EC (EMC Di rect ive)  P3.1  

Di rect ive 1999/5 /EC (R&TTE Di rect ive)  P3.1  

Regulat ion (EC) 801/2013 amending Regulat ion  (EC) 
No 1275/2008 wi th  regard to  ecodes ign requi rements  
for  s tandby,  o f f  mode e lect r ic  power  consumpt ion of  
e lec t r ica l  and e lec t ron ic  household and of f ice 
equipment ,  and amending Regulat ion (EC) No 
642/2009 wi th  regard  to  ecodes ign requi rements  for  
te lev is ions  

P3.1,  P3 .2  

Regulat ion EC No 1272/2008 (CLP Regulat ion)  P7.19   

Di rec t ive 2004/12 /EC (  Packaging Di rect ive )  P5.1  

Dec is ion 97/129/EC (Secondary  packaging leg is la t ion)  P5.2  

Di rect ive 2012/19 /EU (WEEE d i rec t ive)  P6.1  
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Ecma/TC38-TG3/2015/024 

Company environmental profile - THE ECO DECLARATION 

Brand  HP Logo 

Company name * HP 

 

Contact information * 
 

HP Sustainability and Compliance Center (SCC) 
sustainability@hp.com  

Internet site * www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html   

Issue date * 2014-06-01 

Intended market *  Global  Europe   Asia, Pacific & Japan   Americas   Other       

Additional information       

 
This is an uncontrolled copy when in printed form. Please refer to the contact information for the latest version. 
 
The declaration may be published only when all rows and/or fields marked with an * are filled-in (n.a. for not applicable). 
Additional information regarding each item may be found under C7. 

 
 

Company environmental profile - Legal requirements Requirement met 
Item Yes No n.a. 

C1 Product recycling    

C1.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of end of life products 
in countries where the company puts them on the market and where required (see legal reference) 

   

C2  Battery recycling    

C2.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of batteries in 
countries where the company puts products on the market (see legal reference) or pays eco tax / fee where 
required. 

   

C3 Packaging recycling    

C3.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of packaging material  
in countries where the company puts products on the market and where required (see legal reference) 

   

 

Company environmental profile - Market requirements Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

C4 Environmental policy and environmental management     

C4.1* The company has a documented environmental policy approved by the management.    

C4.2* The company has an environmental management system covering: 
Product development  
Manufacturing 

If so certified according to:  ISO 14001  Other as specified in C7 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4.3 The company regularly publishes an environmental report.  

If so, it meets the recommendations of The Global Reporting Initiative  Other as specified in C7  
  

 

 

 

C5 Recycling  

C5.1* Information about the product, battery & packaging take back system (C1, C2 and C3) is available in printed 
or electronic format. 

   

C6 Voluntary programs 

C6.1 The company meets the requirements of the following voluntary program/s: 
 

 Voluntary Agreement:       Criteria version:       Date:       Product category:       
 Voluntary Agreement:       Criteria version:       Date:       Product category:       

C7 Additional information 

HP has received ISO 14001 certification for its manufacturing operations (Worldwide Manufacturing of Computing and 
Imaging Products and Related Operations) and for product design for its Personal Systems Products and LaserJet and 
Enterprise Printing Products.   The product design certifications include HP-wide product environmental design 
processes (such as HP’s General Specification for the Environment) that cover all HP products.  
 
HP is committed to responsible business practices and transparency in its global citizenship policies and performance. 
We have a long history of working with suppliers to monitor and improve their social and environmental responsibility 
(SER) performance when required, as well as improving standards in the industry. HP endorses the EICC Code of 
Conduct in its entirety, and we have supplemented it with additional requirements specific to freedom of association as 
well as HP’s Student and Dispatch Worker Guidance Standard for Supplier Facilities in the People’s Republic of China 
(PRC). HP also has a strong Global Human Rights Policy in place. HP expects its suppliers to establish policies and 
processes regarding conflict minerals. HP conducts due diligence on its supply chain annually including requesting 
information about our suppliers’ own due diligence and the smelters and refiners used.  HP was the first IT company to 
publish its supply chain smelter list. HP follows the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines as a basis for reporting.  
The GRI index provides easy reference to HP’s Living Progress Report (LPR) content. HP offers take back services of 
products and printing suppliers in some 70 countries. Please refer to HP’s Livings Progress Report for more details on 
our global efforts. 
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Legal references Europe Annex A 

Reference Declaration item 

Directive 2012/19/EU (WEEE directive) C1.1 

Directive 2006/66/EC (Battery and accumulators Directive) * 
* These provisions shall not apply where, for safety, performance, 

medical or data integrity reasons, continuity of power supply is 
necessary and requires a permanent connection between the appliance 

and the battery or accumulator. 

C2.1 

Directive 2004/12/EC (Packaging Directive) C3.1 

Decision 97/129/EC (Secondary packaging legislation) C3.1 
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DECLARATION OF CONFORMITY  
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 

  
 DoC #: HSN-Q24C- R1 Original/en 

Manufacturer's Name:  HP Inc.  
 

Manufacturer's Address:  1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA  94303-1112  USA 

declare, under its sole responsibility that the product 

Product Name and Model: 2)  HP ProBook 445 G7 Notebook PC; HP ProBook 445 G7 series; HP ZHAN 66 Pro A 
14 G3 Notebook PC; HP ZHAN 66 Pro A 14 G3 series  

Regulatory Model Number: 1) HSN-Q24C 
Product Options:  Please See ANNEX I 
 

conforms to the following Product Specifications and Regulations:   

 

 

Safety   EMC  Spectrum  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 EN 62311:2008  
 EN 50665:2017  
 EN 62479:2010  
 EN 50663:2017  
 EN 62368-1:2014+A11:2017  
 IEC 62368-1:2014  

EN 55032:2015 Class B 
EN 55024:2010 +A1:2015 
EN 60601-1-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 301 489-1 V2.2.3 
EN 301 489-17 V3.2.0 
ICES-003, Issue 6 
FCC CFR 47 Part 15 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 
EN 300 440 V2.1.1 

 

   
 

   Ecodesign  
 

       Regulation (EC) No. 1275/2008  
  IEC 62301:2011 
  EN 50564:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

 

The product herewith complies with the requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the 
Ecodesign Directive 2009/125/EC ,  the RoHS Directive 2011/65/EU  and carries the -marking accordingly.  
 

 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Additional Information:   

1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. 
The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test 
reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.  

2) This product was tested in a typical HP environment. 
 

Palo Alto, CA 
 

17-02-2020 Gilles Soulard, Manager 

 Product Compliance Center  

  

Enforced Local contact for regulatory topics only:  

EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

http://www.hp.eu/certificates 
 

  

Click here to go to the translation(s) 
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Models
HP USB 1000dpi Laser Mouse QY778AA

Introduction
The HP USB 1000dpi Laser Mouse lets you obtain the speed and accuracy of laser tracking in a simple, elegant design - for the latest in

laser sensing technology

Key Benefits
Manipulate fast or slow with precision on a variety of surfaces with high-performance laser accuracy. The wheel also functions

as a third button when activated by pressing it.

The HP USB Laser Mouse has no ball or moving parts, which improves its durability, reduces sticking and the need for constant

cleaning.

Left-handed or right-handed users can enjoy a contoured shape that suits either preference.

Compatibility
The HP USB 1000dpi Laser Mouse is compatible with HP Compaq 4300 Pro AIO.

Service and Support
Your Option Limited Warranty is a one (1) year (HP Option Limited Warranty Period) parts replacement warranty on any HP-branded or

Compaq-branded options (HP Options). If your HP Option is installed in an HP Hardware Product, HP may provide warranty service

either for the HP Option Limited Warranty Period or the remaining Limited Warranty Period of the HP Hardware Product in which the HP

Option is being installed, whichever period is the longer but not to exceed three (3) years from the date you purchased the HP Option.

QuickSpecs HP USB 1000dpi Laser Mouse

Overview

DA - 14378   Worldwide QuickSpecs — Version 2 — 9/12/2013 Page  1
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Dimensions (H x L x W) 1.47 x 4.53 x 2.47 in (37.3 x 114.97 x 62.86 mm)

Weight 3.360 oz (102g)

Cable length 6 ft (180 cm)

Tracking Laser optics resolution Typical 1000 dpi

 Max 45 inches/sec (114 cm/sec)

Accuracy ± 15%

Orthogonality ± 15%

Hysteresis ± 15%

Backlash ± 2%

Environmental Operating temperature 32° to 104° F (0° to 40° C)

Non-operating

temperature
-40° to 158° F (-40° to 70° C)

Operating humidity 10% to 90% (non condensing at ambient)

Power Rating Supply Voltage Min-4.4v, Typ-5.0v, Max-5.25v

Supply Current Max-100mA

Suspend Current Max-0.5mA

System requirements Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 7, Windows 7 Professional, Windows Vista Business 64*, Windows

Vista Business 32*, Windows Vista Home Basic 32*, Windows 2000, Windows XP Professional or Windows

XP Home 32* (No driver is required for this device. Native support is provided by the operating system.),

xpe, ce.net, Linux, XP-64.

* Certain Windows Vista product features require advanced or additional hardware. Windows Vista

Upgrade Advisor can help you determine which features of Windows Vista will run on your computer. To

download the tool, visit http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor. For Windows Vista system

requirements, visit: http://www.windowsvista.com/systemrequirements.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and

services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial

errors or omissions contained herein.

Microsoft and Windows are US registered trademarks of Microsoft Corporation.

QuickSpecs HP USB 1000dpi Laser Mouse

Technical Specifications

DA - 14378   Worldwide QuickSpecs — Version 2 — 9/12/2013 Page  2
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Reciclagem HP Brasil  

Programa de Reciclagem De Equipamentos HP Brasil  

Recicle com um clique! É fácil e não custa nada!  

A HP tem várias opções de reciclagem para equipamentos usados, incluindo opções de coleta GRATUITA em 
muitos dos 170 países que atua. 

Equipamento corporativo 

A HP oferece gratuitamente o programa de reciclagem de produtos de sua marca para clientes corporativos. 
Basta apenas preencher o formulário com todas as informações solicitadas 

Baterias de notebooks e smartphones 

Deseja reciclar as baterias do seu notebook antigo? Podemos ajudá-lo com isso também. 

Samsung/Simpress 

Para reciclagem de produtos marca Samsung, por favor acesse 

Reciclagem de Suprimentos de Impressão 

Mais informação 

Programa de Sustentabilidade Ambiental HP - Design for Environment 
Resultados - Prêmios de Sustentabilidade 
Perguntas Frequentes 
Home Meio Ambiente 
Folheto da HP Planet Partners 
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Conheça o programa 

Com o intuito de incentivar seus clientes a descartarem seus equipamentos e baterias antigos de forma ambientalmente correta e segura, a HP Brasil 
oferece gratuitamente, através de seu Programa de Reciclagem, opções de devolução desses equipamentos, garantindo sua destinação adequada. 

ambiental vigente no país, garantindo os processos e soluções mais avançadas para a redução do impacto ambiental dos produtos de sua marca. 

Para direcionar seu produto para o Programa de Reciclagem da HP Brasil, basta preencher o Formulário para Solicitação de Reciclagem de 
equipamentos da HP ou o Formulário para Solicitação de Reciclagem de Baterias da HP. 

Todos os equipamentos destinados ao Centro de Reciclagem HP passam por um processo rígido de desmontagem, separação de suas partes 
segundo o tipo (plástico, metal, vidro, borracha) e trituração. Depois de triturados, os resíduos são transformados em matéria-prima e reinseridos 
na cadeia produtiva de novos produtos HP ou em outra indústrias. Para saber mais sobre como a HP desenvolve seus produtos de maneira 
ambientalmente amigável entre na página Design for Environment. 

Este programa inovador faz parte do compromisso com a sustentabilidade assumido globalmente pela HP. Para saber mais sobre o descarte de 
equipamentos e/ou suprimentos de impressão HP, consulte-nos através do e-mail: reciclagem@hp.com. 

Para saber mais como direcionar suas embalagens para reciclagem envie um email para reciclagem@hp.com. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2020.
Srs.Servidores COINF/SEGI
 
Segue em anexo proposta empresa PLUGNET ITEM

03 para análise de conformidade técnica,
eventos 0798191; 0798194 e 0798197.

A sessão foi reagendada para o dia 03/11/2020 às
13h 30'. 

 
Agradeço e aguardo.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 30/10/2020, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798198 e o código CRC AE56DADE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Encaminho o relatório de análise 0797935 relativo

ao Item 02.
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 31/10/2020, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798432 e o código CRC 8B26DEF5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em retificação relativa ao despacho 0798432,

informamos que a análise técnica do Item 02 se trata do doc.
0797877.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 31/10/2020, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798445 e o código CRC 9046EE66.

0006837-69.2020.6.02.8000 0798445v1
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DIL0009-20  

PID: 0009-20 

Ilhéus-Ba, 03 de novembro de 2020. 

Ao:  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

A DATEN TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia Ilhéus – 

Uruçuca, Km 3,5, S/N, Galpão, Distrito Industrial de Ilhéus, Ilhéus/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.602.789/0001-01, vem respeitosamente perante V.Sa., apresentar a resolução da diligência feita via 

chat do ComprasNet no dia 30 de outubro de 2020 referente aos itens 01 e 02 do PE 75/2020. 

 

QUESTIONAMENTO 01: "BIOS / Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através 

da rede ou via pendrive USB." 

RESPOSTA: Sim, via pendrive. 

 

QUESTIONAMENTO 02: "INTERFACE / 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;", 

observamos que na ficha técnica da licitante existe a menção de "(necessário adição da porta SATA 3)." 

Resultado: Este componente foi descrito como opcional, no entanto não localizamos referência na tabela 

de identificação de componentes” 

RESPOSTA:  O Edital não exige que o notebook possua interface SATA ou disco de armazenamento 

tipo HD. O que é exigido é uma unidade de armazenamento tipo SSD, padrão NVME PCIe/M2, 

devidamente ofertado pela Daten. 

O notebook ofertado para o TRE/AL possui a controladora PCIe M.2, que é exclusiva para disco tipo 

SSD NVME, atendendo a solicitação do Edital. Caso fosse exigido HD (Hard Disk), invés da M.2, seria 

entregue a interface SATA. 

 

QUESTIONAMENTO 03: "INTERFACE / 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior." 

Resultado: A ficha técnica apresentada pela licitante indica a compatibilidade com Bluetooth 4.2, mas 

na tabela de identificação de componentes é indicada a utilização do modelo Intel AC 9260. Havendo 

neste sentido uma divergência de informações” 

RESPOSTA: O notebook Daten DCM3A-4 possui a opção de 03 (três) de controladoras Wireless Intel, 

modelos: 3168, 9260 ou AX200. Para o PE 75/2020 – TRE/AL, o notebook foi ofertado com a 

controladora Wireless Intel 9260 que possui Bluetooth 5.0, atendendo a exigência do Edital. 

 

QUESTIONAMENTO 04: "Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete." Resultado: Este 

componente foi descrito como opcional, no entanto não foi informado na tabela de identificação de 

componentes.” 
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RESPOSTA: O Leitor biométrico é integrado (on-board) no gabinete do equipamento, sendo um 

opcional tipo factory. No momento que o produto é fabricado, é inserido o finger print. Por esse motivo 

o leitor biométrico não consta um componente extra. 

Ressaltamos que o notebook ofertado para o TRE/AL, vai com o leitor biométrico integrado no gabinete 

de forma nativa, formando um conjunto único.  

QUESTIONAMENTO 05: "AUDIO / No momento da utilização dos conectores externos de áudio para 

acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá 

ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma automática quando necessário." 

Resultado: Não conseguimos localizar a confirmação de adequação” 

RESPOSTA: Essa funcionalidade é nativa e comum em todos equipamentos da Daten e de outros 

fabricantes. Por esse motivo, a informação dessa funcionalidade é omissa em todos os catálogos 

técnicos de todos os fabricantes de notebooks. 

O equipamento ofertado possui essa característica. 

 

QUESTIONAMENTO 06: " Exigência: "BATERIA E FONTE / Bateria baseada em células de lítio-íon de 

longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia 

mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante." Resultado: Não conseguimos 

identificar qualquer referência ao tempo de autonomia da bateria da documentação apresentada. 

RESPOSTA: O teste é baseado no PcMark 10 Battery. Em Anexo segue um relatório do resultado do 

teste da bateria realizado no notebook, feito na engenharia da Daten. 

 

QUESTIONAMENTO 07: "Exigência: "SEGURANÇA E RASTREAMENTO / Requisitos de segurança 

local/proteção de dos dados / Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de 

monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursos mínimos: Visualizar a configuração do seu 

hardware e dos softwares instalados; - Verificar a validade da garantia do seu hardware; - Receber 

notificações de atualizações importantes de drivers do seu hardware, Executar um diagnóstico no seu 

hardware para verificar algum problema; - Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, 

bateria e armazenamento." Resultado: Não conseguimos identificar referência a este software 

RESPOSTA: A Daten possui o software Daten Tools, podendo ser visto algumas de suas funcionalidade 

no site da Daten, no link: http://www.daten.com.br/setor-publico. 
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QUESTIONAMENTO 08: “Exigência: "OUTROS REQUISITOS / Possuir recurso disponibilizado via web, 

site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que permita verificar a garantia do 

equipamento da inserção do seu número de série." Resultado: Não conseguimos confirmar a existência 

este recurso. Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algum problema; - Análise 

profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria e armazenamento." Resultado: Não 

conseguimos identificar referência a este software” 

RESPOSTA: Para o diagnóstico no hardware, o Edital dá opção do o fabricante entregar o próprio 

software de diagnóstico. Sendo ofertado o software Daten Tools. 

  

Para a consulta de garantia no site, segue o link: http://www.daten.com.br/suporte-publico.php.  

 

 

 

QUESTIONAMENTO 09: " Exigência: "OUTROS REQUISITOS / A empresa fabricante do equipamento 

deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. 
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Caso o mesmo não possua o software em seu “WebSite”, deverá fornecer juntamente com os 

equipamentos um software devidamente instalado capaz de realizar o diagnóstico e identificar as 

possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, minimizando 

o tempo de parada dos equipamentos." Resultado: Não conseguimos confirmar a existência este 

recurso.” 

RESPOSTA: O notebook ofertado possui recurso DASH. Podendo ser gerenciado remotamente via 

Hardware (Independente do SO instalado). 

A Daten também possui oferece software de gerenciamento, o DT Manager possuindo as seguintes 

features: 

 

DTMANAGER 

Software desenvolvido pela Daten para monitoramento e gerenciamento em rede, principal objetivo do 

DTManager é automatizar a coleta de informações críticas, bem como, a realização de algumas tarefas 

como instalação remota de software (MSI), visualização do status de sensores entre outras, permite 

grande flexibilidade e rapidez no acesso as informações, além de proporcionar mais segurança, pois 

toda informação coletada é armazenada em banco de dados centralizado, instalado no servidor de 

aplicação DTManager localizado em uma área restrita como um DATACENTER ou CPD. 

Funcionalidades: 

1. Cadastro de Computadores; 

2. Inventário de Hardware; 

3. Inventário de Software (Pesquisa drivers e firmware de todos componentes do equipamento e 

sugere/atualiza quando necessário. Disponibiliza sempre as versões mais atuais); 

4. Inventário de Programas Executáveis; 

5. Realização de Backup; 

6. Criação Remota de Ponto de Restauração do Sistema; 

7. Detecção de Alteração de Hardware; 

8. Detecção de Pré-Falha SMART; 

9. Detecção de Intrusão de Gabinete; 

10. Visualização de Sensores – Temperatura, Tensão e Ventiladores; 

11. Diagnóstico; 

12. Relatórios - Inventário de Software, Hardware e Inventário de Programas Executáveis; 

13. Gestão Usuários – Cadastramento, Exclusão, Atualização, Visualização Log  atividades; 

14. Gerenciamento de estado dos computadores - Iniciar*, Desligar, Reiniciar, Hibernar, Realizar 

Logoff; 

15. Despertador Automático; 
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16. Acesso Remoto a Desktop; 

17. Captura de Tela; 

18. Instalação de Softwares MSI remotamente; 

19. Suporte a vPro. 

 

 

Diante de tudo o quanto foi exposto acima, resta comprovado o pleno atendimento da DATEN aos 

pontos diligenciados por este órgão. Nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que 

ainda possam surgir.  

 

Atenciosamente, 
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Introdução

Este manual tem com objetivo instruir o usuário a respeito te todas as operações e características do software
DTManager, tais como: requisitos mínimos, instalação, funcionalidades, utilização, atualização e remoção.

Para toda e qualquer dúvida a respeito do DTManager que não seja respondia através da leitura deste manual o
usuário deve procurar por ajuda nos canais de relacionamento da Daten através do site www.daten.com.br e/ou
pelos canais de relacionamentos fornecidos dentro do próprio software.

O DTManager é um software de monitoramento e gerenciamento de informações, baseado em redes IP, desen-
volvido pela DATEN. O DTManager é fornecido juntamente com os microcomputadores (desktops e notebooks)
fabricados pela DATEN.

O principal objetivo do DTManager é automatizar a coleta e gerenciamento de informações críticas, bem como,
a realização de algumas tarefas como instalação remota de software (MSI), visualização do status de sensores entre
outros.

Tendo sua operação baseada em interface Web, o DTManager permite grande flexibilidade e rapidez no acesso
as informações, além de proporcionar mais segurança, pois toda informação coletada é armazenada em banco de
dados centralizado, instalado no servidor de aplicação DTManager localizado em uma área restrita como um DATA
CENTER ou CPD.

iv
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Capítulo 1

Instalação

O objetivo deste capítulo é instruir o usuário a respeito do processo de instalação do software contemplando
descrição do ambiente requerido.

1.1 REQUISITOS MÍNIMOS

Atenção, para funcionamento pleno do software é preciso respeitar todos os requisitos listados abaixo.

• Computador Daten;
• Sistema Operacional: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10;
• Internet Information Server (IIS) 6.0 ou superior;
• Microsoft .NET Framework 3.5 Redistributable Package;
• Crystal Reports Runtime;
• Microsoft SQL Server.

1
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CAPÍTULO 1. INSTALAÇÃO 2

1.2 INSTALAÇÃO

Após executar o instalador do DTManager a tela abaixo será exibida.

Figura 1.1: Instalador do DTManager.

Para o correto funcionamento todos os pré-requistos devem ser instalados. A figura 1.1 demonstra o instalador
do DTManager. Os pré-requisitos que já se encontram instalados em seu sistema operacional terão à sua esquerda
um checkbox marcado e o botão à sua direita desabilitado, indicando “Instalado”, caso contrário o item não estará
marcado e o botão estará habilitado indicando a ação “Instalar”. Para instalar um pré-requisito bastar clicar no botão
“Instalar” (com exceção do IIS e do SQL Server) e seguir os passos que são descritos nos itens subsequentes.

1.2.1 Instalação do Internet Information Server (IIS)

O IIS é instalado no próprio sistema operacional seguindo os passos abaixo:

• Faça logon com uma conta Administradora do computador;
• Abra o “Painel de Controle” (Iniciar –> Painel de Controle);
• Abra a opção “Programas”;
• Dê um clique na opção “Ativar ou Desativar Recursos do Windows”;
• Desça a barra de rolagem até você encontrar o item “Serviço de Informação da Internet (IIS)” de acordo com a

figura 1.2.
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CAPÍTULO 1. INSTALAÇÃO 3

Figura 1.2: Recursos do Windows.

Se a opção do IIS estiver marcada um “v” significa que já está instalado. Se estiver marcado com um quadrado
pintado o IIS está instalado parcialmente, e caso não esteja marcado o IIS não está instalado.

É extremamente importante para o funcionamento do DTManager que o IIS esteja completamente instalado, en-
tão, certifique-se de marcar todos os subitens (expandindo o nó e os sub nós de “Serviço de Informação da Internet
(IIS)”) até que o “v” indicando que está tudo selecionado apareça. Na sequência clique em “Ok” e aguarde a instala-
ção finalizar.

1.2.2 Instalação do Microsoft .NET Framework 3.5 Redistributable Package

Dependendo do seu sistema operacional é provável que o .Net Framework 3.5 já esteja instalado. Caso não esteja,
clique no botão instalar ao lado do pré-requisito “.NET Framework 3.5 ou superior”. Clique sempre em “Avançar”
até finalizar a instalação.

1.2.3 Instalação do Crystal Reports

Clique no botão instalar, ao lado do pré-requisito “Crystal Reports Runtime” para iniciar a instalação caso ainda não
tenha instalado no seu equipamento. Muitas vezes o instalador do Crystal Reports ao finalizar a instalação fecha
automaticamente sem exibir nenhuma mensagem de sucesso, porém a instalação foi concluída perfeitamente.

1.2.4 Instalação do Microsoft SQL Server Express

Se você ainda não possui o Microsoft SQL Server Express instalado no seu equipamento, acesse o site da Microsoft
e faça o download do software da edição 2008 ou superior. Após finalizar o download, execute o instalador e em
seguida será exibida a tela de acordo com a figura 1.3.
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CAPÍTULO 1. INSTALAÇÃO 4

Figura 1.3: Instalador do Microsoft SQL Server 2008 R2.

Clique em “New installation or add features to an existing installation” para instalar o software. Você será redi-
recionado para tela seguinte. Clique em “I accept the license terms.” e em seguida clique em “Next”. Nas próximas
telas continue clicando em “Next” até chagar na tela representada na figura 1.4.
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CAPÍTULO 1. INSTALAÇÃO 5

Figura 1.4: Instalador do SQL Server.

Nessa tela você deve marcar a opção “Mixed Mode(SQL Server authentication and Windows authentication)”.
Entre com a senha de sua preferência para o “Sytem administrador(sa)”. Não esqueça essa senha, ela será requerida
futuramente. Continue clicando em “Next” até que a instalação seja concluída.

1.2.5 Instalação DTManager Console Web

Após ter instalado todos os pré requisitos, o próximo passo é instalar o console web de gerenciamento do DTManager.
Para isso, clique no botão “Instalar” ao lado de “Console Web” (ver figura 1.1) e o instalador será executado. Será
exibida uma tela conforme a figura 1.5.
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CAPÍTULO 1. INSTALAÇÃO 6

Figura 1.5: Instalador do DTManager. Tela de Instalação do Banco de Dados.

Os campos solicitados pelo instalador são:
Nome do Servidor: Nome do servidor onde está a base de dados do DTManager.
No campo Nome do servidor digite o nome do host (ou simplesmente “localhost”, caso o banco esteja instalado

no mesmo servidor) onde foi instalado o SQL Server. Em seguida, digite “\” e logo depois o nome da instância do
SQL Server, que, se não foi alterado na instalação, é por padrão sqlexpress. É necessário que seja digitado tudo junto,
mas não há necessidade de distinguir letras maiúsculas de minúsculas.

Nome da base de dados: Nome da base de dados criada no servidor. Pode ser utilizado qualquer nome, desde
que sem espaços em branco. Sugere-se a utilização do nome “daten”. Caso deseje utilizar uma base de dados do
DTManager já existente, digite neste campo o nome da base.

Nome de um usuário: Nome de um usuário no banco de dados que possua poderes administrativos. Digite o
usuário “sa” (sem as aspas) que foi configurado na instalação do SQL Server ou outro usuário com poderes adminis-
trativos que você tenha criado posteriormente.

Senha do usuário: Senha do usuário citado acima. Se o usuário for o “sa” digite a mesma senha que foi utilizada
na instalação do SQL Server.

Após preencher os campos anteriores, selecione uma das três opções disponíveis para a base de dados. A opção
“Criar base de dados” irá criar uma nova base dados com o nome sugerido no campo “Nome da base de dados”. Já a
opção “Criar tabelas e procedures em base de dados existente” irá criar apenas as tabelas e estruturas do DTManager
utilizando uma base de dados previamente criada. Por fim, caso já possua uma base de dados previamente criada e
configurada com as estruturas do DTManager, selecione a opção “Já possuo base de dados configurada, desejo apenas
utilizá-la”. É importante lembrar que o usuário indicado no campo “Nome de um usuário” deverá ter permissões
para executar as ações atribuídas a opção escolhida.

Após isso, avance na instalação.
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Figura 1.6: Instalador do DTManager. Tela de Configuração do Servidor Web.

Na próxima tela, conforme mostra a imagem 1.6, no campo “Pool de Aplicativos” escolha a versão “.NET v4.5”.
Clique em continuar para concluir a instalação. Após a finalização, será necessário garantir permissão de acesso do
ISS à pasta onde estão os arquivos do DTManager. Para isso, acesse o diretório “C:\inetpub\wwwroot\dtmanager”,
clique com o botão direito e selecione propriedades. Em seguida, clique em editar. Outra tela de permissão será
aberta. Procure o usuário “IIS_IUSRS” na caixa “Nomes de grupos ou de usuários” e o selecione. Clique em controle
total logo abaixo e em aplicar.

Após esses todos esses passos o DTManager estará pronto para ser utilizado.

1.2.6 Reparar ou Remover o DTManager Console Web

Para reparar ou desinstalar o console web de gerenciamento do DTManager basta clicar no botão “Instalar” ao lado
de “Console Web” (ver figura 1.1). Caso o console web esteja instalado será exibida uma tela conforme a figura 1.7.
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Figura 1.7: Instalador do DTManager.

A opção “Reparar” irá reparar os arquivos principais para o funcionamento do DTManager Console Web. Para
reparar o DTManager Console Web clique no botão “Reparar”, então será exibida uma tela conforme a figura 1.8.
Clique na opção “Continuar” para realizar a operação.

Figura 1.8: Instalador do DTManager.
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A opção “Desinstalar” irá remover todos arquivos e registros do DTManager Console Web. Para desinstalar o
DTManager Console Web clique no botão “Desinstalar”, então será exibida uma tela conforme a figura 1.9. Clique
na opção “Continuar” para realizar a operação.

Figura 1.9: Instalador do DTManager.

1.2.7 Instalação dos Agentes

Para a instalação dos agentes é necessário executar todos os instaladores presentes como pode ser visto na figura 1.1:

• Agente de Falha
• Agente de Hardware

A instalação dos agentes é muito simples, bastando, após executar o instalador, clicar em “Next” em todas as telas
até finalizar a instalação. Ao término uma tela de instalação finalizada com sucesso será exibida.

Após executar todos esses passos, abra uma janela do Internet Explorer e digite: “http://localhost/
DTManager/Login.aspx” para começar a utilizar o DTManager.

1.2.8 Instalação do Serviço Cliente

Após a configuração e instalação do seu servidor DTManager é necessário instalar o serviço agente nas estações cli-
entes que se deseja gerenciar. Execute o instalador da figura 1.1 nas máquinas clientes e clique no botão “DTManager
Cliente” para abrir o instalador, prossiga sempre clicando em “Next” e espere a finalização da instalação. Reinicie o
computador.
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Capítulo 2

Funcionalidades In-band

Após a instalação do DTManager, o sistema já está pronto para uso. Para se autenticar no sistema, efetue o login
acessando o link “http://localhost/DTManager/Login.aspx”. Caso seja o primeiro acesso, utilize o usuário
“admin” e senha que está no arquivo “readme.txt” no CD de instalação. Ao se autenticar com o usuário “admin”,
apenas na primeira vez, irá ser exibida a tela conforme mostra a imagem 2.1 para finalização do cadastro. Preencha
corretamente os dados solicitados e pressione o botão “Atualizar”. Feito isso, você será redirecionado a tela inicial
do DTManager.

Para autenticar via Active Directory (AD), na tela de login, marque a caixa “Active Directory” e informe suas
credenciais. É necessário que as informações do servidor AD tenham sido previamente cadastradas no sistema (ver
seção 2.7.2).

Figura 2.1: Tela de finalização de cadastro do primeiro acesso.

10
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2.1 PESQUISAR E CADASTRAR COMPUTADORES

Para pesquisar um computador na rede, clique no item “Pesquisa” no menu superior. Será exibida uma tela de
acordo com figura 2.2.

Figura 2.2: Pesquisa de computadores.

Figura 2.3: Resultado de pesquisa.

2.1.1 Pesquisa por Nome ou IP

Na aba “Pesquisa por Nome/IP”, digite o IP do computador ou o nome dele na sua rede local e clique em pesquisar.
O resultado da pesquisa pode ser visto na figura 2.3. Escolha o computador clicando na caixa de seleção (lado
esquerdo) e em seguida clique no botão “Cadastrar Selecionados”. Aguarde enquanto o computador é cadastrado,
isso poder levar alguns minutos.

2.1.2 Pesquisa por Faixa de IP

Na aba “Pesquisa por faixa de IP” da figura 2.2, preencha os campos “IP Inicial” e “IP Final” para realizar a pesquisa
de todos os computadores da rede contidos nesta faixa.

Observação: Utilizar uma faixa muito grande pode ocasionar uma tempo muito longo de busca. Sugerimos uma
busca com até 10 IPs para acelerar o processo.
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O resultado da busca será exibida da mesma forma que a busca por Nome/IP, de acordo com a figura 2.3. Se-
lecione os computadores que deseja cadastrar e clique em “Cadastrar Selecionados”. Será exibido uma tela com os
computadores que foram cadastrados com sucesso e os que falharam.

2.2 GERENCIAMENTO DE ATIVOS

Para visualizar todos os computadores cadastrados da rede, clique no item “Ativos” do menu superior. Ao entrar na
janela de “Ativos” será exibido os computadores cadastrado (caso haja) em forma de uma tabela. Ao lado esquerdo

de cada computador será exibido um ícone de carregamento indicando que o DTManager está verificando a dis-
ponibilidade dos computadores exibidos. Entretanto, é possível realizar operações na janela normalmente enquanto
as verificações estão sendo feitas. Ao terminar a verificação, no lugar do ícone de carregamento será exibido um

computador , no qual indica, caso esteja verde, que o computador está disponível, caso contrário, o computador
está indisponível.

A figura 2.4 exemplifica uma rede com mil trezentos e sessenta (1.360) computadores cadastrados, porém exibindo
apenas os dez primeiros computadores da rede. Os computadores exibidos na 2.4 estão divididos entre a sub-rede
“Raiz” e a sub-rede “SubRede1”. Quando um computador está na sub-rede “Raiz” não é exibido um valor no campo
“Sub-rede” da tabela. Para filtrar computadores cadastrados por uma determinada sub-rede, selecione no combo de
opções “Sub-rede”.

Figura 2.4: Janela de Ativos, tela inicial.

Para apagar todos computadores, primeiro selecione no combo “Sub-rede” a opção “Todos”, e em seguida clique
no botão “Excluir computadores” (representado pelo ícone de uma lixeira), localizado acima da tabela de compu-
tadores cadastrados. Ao clicar no botão, um pop-up com as opções para exclusão de computadores será exibido,
conforme mostra a figura 2.5. Esteja ciente que esta operação não poderá ser desfeita. Caso deseje continuar, digite
sua senha no campo “Senha” para confirmar a operação e feito isso, clique no botão “Apagar” para prosseguir a
operação.
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Figura 2.5: Janela de Ativos, excluindo todos computadores cadastrados.

Para excluir um ou mais computadores, basta selecionar o “checkbox” ao lado esquerdo dos computadores de-
sejados e clicar no botão “Excluir computadores”. Ao clicar no botão, um pop-up será exibido sobre a tabela de
computadores cadastrados, conforme mostra a figura 2.6. Digite sua senha no campo “Senha” para confirmar a
operação. Feito isso, clique no botão “Apagar” para prosseguir a operação.

Para excluir computadores de uma determinada sub-rede, primeiro selecione no combo “Sub-rede” a opção de-
sejada, e em seguida clique no botão “Excluir computadores”. Feito isso, um pop-up com as opções para exclusão
de computadores será exibido, conforme mostra a figura 2.6. Caso esteja com algum computador selecionado, você
deverá selecionar a opção “Apagar TODOS os computadores da sub-rede X” (sendo X a sub-rede escolhida). A op-
ção “Apagar computadores das sub-redes filhas” irá selecionar também todos os computadores de todas sub-redes
filhas da selecionada. Escolha a opção como desejar, e então, digite sua senha no campo “Senha” para confirmar a
operação. Feito isso, clique no botão “Apagar” para prosseguir a operação.

Proposta DILIGENCIA DOCS ITEM 02 - 2 (0799863)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1500



CAPÍTULO 2. FUNCIONALIDADES IN-BAND 14

Figura 2.6: Janela de Ativos, excluindo computadores cadastrados.

Para mover um ou mais computadores de sub-rede, basta selecionar o “checkbox” ao lado esquerdo dos compu-
tadores desejados e clicar no botão “Mover computadores selecionados de Sub-rede”, localizado acima da tabela de
computadores cadastrados. Ao clicar no botão, um pop-up será exibido sobre a tabela de computadores cadastrados,
conforme mostra a figura 2.7. Selecione a sub-rede que deseja mover os computadores selecionados e clique no botão
“Mover”.

Figura 2.7: Janela de Ativos, movendo computadores de sub-rede.

Clique no botão “Gerir Sub-redes” para ser direcionado para tela de gestão de sub-redes do sistema. A figura 2.8
exibe a tela com as funcionalidades de adicionar, editar e excluir sub-redes.
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Figura 2.8: Tela Sub-rede na Janela de Ativos.

Para adicionar uma nova sub-rede clique no botão “Adicionar”, um painel aparecerá ao lado direito solicitando
um nome para sub-rede e uma sub-rede pai, preencha os dados e clique no botão “Salvar” do painel que irá aparecer.

Para alterar o nome ou o pai de uma sub-rede, primeiro selecione a sub-rede desejada na árvore de sub-redes à
esquerda, depois clique no botão “Editar”, um painel aparecerá ao lado direito com as informações atuais da sub-
rede que está sendo editada. Altere as informações conforme deseja e clique no botão “Atualizar” do painel que irá
aparecer.

Para excluir uma sub-rede, primeiro selecione a sub-rede desejada na árvore de sub-redes à esquerda, depois
clique no botão “Excluir”, um painel aparecerá a direita conforme mostra a figura 2.9. Há duas formas de excluir
uma sub-rede. A primeira opção irá apagar a sub-rede e todas as sub-redes filhas, porém todos os computadores
cadastrados nesta árvore de sub-redes irão ser movidos para outra sub-rede indicada no combo de opções. Já a
segunda forma irá apagar a sub-rede, todas as sub-redes filhas e todos os computadores cadastrados nesta árvore.
Selecione uma das opções de exclusão e clique no botão “Confirmar”. É importante avisar que o elemento Raíz da
árvore de sub-redes não pode ser editada ou excluída.
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Figura 2.9: Opção de excluir sub-rede selecionada na tela Sub-rede da Janela de Ativos.

Para voltar a tela inicial de “Ativos” clique no botão “Voltar” ou clique novamente no item “Ativos” do menu
superior.

Clique no ícone da engrenagem , na coluna “Ações” (lado direito), para ser direcionado para tela de ações com
as funcionalidades referente ao computador selecionado. A figura 2.10 exibe a tela com as funções listadas no menu
vertical do lado direito.

Proposta DILIGENCIA DOCS ITEM 02 - 2 (0799863)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1503



CAPÍTULO 2. FUNCIONALIDADES IN-BAND 17

Figura 2.10: Tela de Ações na Janela de Ativos.

2.2.1 Inventário de Hardware

Para ver todas as características do computador tal como Mémoria, HD, BIOS, entre outros, clique no item Inventário
de Hardware no menu vertical, do lado esquerdo de sua tela. Será exibido do lado direito uma nova tela com todos
os dados referentes ao computador selecionado, como pode ser visto na figura 2.10.

Para selecionar o tipo de periférico, clique no combobox “Selecione a categoria” e escolha o que deseja visualizar.

2.2.2 Gerência de Estado

Clique em Gerenciar estado no menu vertical para iniciar, efetuar logout, hibernar, suspender, reiniciar ou desligar o
computador selecionado, de acordo com a Figura 2.11. Na sequência, será exibido um pop-up de confirmação. Clique
em “sim” para prosseguir com o comando.

Figura 2.11: Visualização de Rede - Gerenciamento de estado.

Proposta DILIGENCIA DOCS ITEM 02 - 2 (0799863)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1504



CAPÍTULO 2. FUNCIONALIDADES IN-BAND 18

2.2.3 Agendar Backup

Ao clicar no item “Agendar backup” do menu vertical, a tela da figura 2.12 será exibida. Essa funcionalidade permite
criar imagens do sistema para uma possível restauração caso seja necessário no futuro.

Figura 2.12: Visualização de Rede - Backup.

No campo “Volume Origem”, selecione uma das unidades disponíveis do computador selecionado (exemplo C,
D e etc) que se deseja criar a imagem. No campo “Destino do backup”, caso a opção “Local do backup” seja “Mesmo
computador”, selecione uma das unidades disponíveis do computador do cliente que se deseja salvar o backup. Caso
a “Local do backup” seja “Computador na rede” aparecerá um novo campo “Nome do computador” no qual deve
ser preenchido com o nome do computador de destino do backup, em seguida digite no campo “Destino do backup”
uma pasta compartilhada e pública do computador de destino indicado. É importante salientar que as unidades de
origem e destino devem ser diferentes. É possível ainda informar a data e hora que o backup deve ser realizado.
Clique em agendar para finalizar.

2.2.4 Despertador Automático

Para agendar uma data e hora para despertar automaticamente o computador, clique no item “Despertador Auto-
mático” do menu. Será exibida uma tela de acordo com a figura 2.13.
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Figura 2.13: Visualização de Rede - Despertador.

Preencha os campos “data” e “hora”. Caso deseje que o computador seja hibernado após o agendamento marque
o checkbox “Hibernar após agendamento”. Clique em “Agendar” para finalizar a operação.

Atenção: O computador deverá estar em estado de hibernação ou espera para ser despertado.

2.2.5 Criar Ponto de Restauração

Clique no item “Criar Ponto de Restauração” do menu e confirme a ação na sequência. O ponto será criado automa-
ticamente no computador selecionado.

2.2.6 Softwares Instalados

Para visualizar a lista de todos os softwares do computador selecionado clique na opção “Softwares Instalados” no
menu de contexto. Será exibida uma lista de softwares como pode ser visto na figura 2.14.

Para atualizar a lista de softwares do computador selecionado, clique no botão “Atualizar”. A lista de softwa-
res apresentada é dos softwares do computador de quando ele foi cadastrado ou da última vez em que o botão
“Atualizar” foi clicado.
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Figura 2.14: Visualização de Ativos - Softwares instalados.

Os softwares do tipo MSI podem ser desinstalados remotamente clicando no botão de desinstalação do lado
direito da tabela.

2.2.7 Diagnóstico de Hardware

Esta funcionalidade permite verificar o status dos principais componentes do computador gerenciado. Clicando no
item “Diagnóstico” no menu de contexto, o sistema irá exibir uma lista de componentes (Mémoria, HD, contralador
de vídeo e etc) e seus respectivos estados.

2.2.8 Sensores de hardware

Clique em Sensores de hardware no menu vertical para ver as informações de temperatura, tensão, ventiladores e
qualquer outro dado capturado pelos sensores do computador selecionado. As informações são exibidas dividas em
abas de acordo com a figura 2.15.
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Figura 2.15: Visualização de Rede - Sensores de hardware.

2.2.9 Conexão Remota

Para realizar uma conexão remota com o computador gerenciado clique na opção “Conexão Remota” no menu ver-
tical. Feito isso, um painel ilustrado pela figura 2.16 será exibido ao lado direito. Para continuar basta clicar no botão
“Conexão Remota” deste painel. Um sessão RDP (Remote Desktop Protocol) irá ser iniciada e poderá gerenciar o
computador remotamente. Entretanto, para que tudo funcione bem alguns cuidados devem ser tomados, veja a
seguir.

Figura 2.16: Visualização de Rede - Conexão Remota.

É importante destacar que, para conseguir realizar uma conexão remota, o navegador utilizado deve ser o Internet
Explorer 7.0 ou superior. Além disso, é necessário fazer configurações no navegador conforme descrito abaixo:

• Vá na opção "Ferramentas"do navegador e em seguida "Opções da Internet";
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• Feito isso, selecione a aba "Segurança"siga para "Sites confiáveis"e clique no botão "Sites";
• Na janela que irá abrir, adicione seu domínio da aplicação como site cofiável, por exemplo

“http://localhost/DTManager/”.
• Volte para tela anterior e clique no botão "Nível personalizado";
• Busque pela seção "Controles ActiveX e plug-ins"e mediante seção encontrada, selecione a opção “Habilitar”

para “Inicializar e executar scripts de controles ActiveX não marcados como seguros”.

Após todas essas configurações feitas, uma janela será exibida para efetivar o acesso remoto. Digite o usuário e
senha do computador que será realizado a conexão e clique em continuar.

2.2.10 Credencial vPro

As credenciais vPro são utilizadas para armazenar informações do gerenciamento Out-band do computador aces-
sado. Para obter mais informações sobre essa funcionalidade ver seção 3.1.

2.2.11 Screenshot

Ao selecionar o menu “Screenshots” no menu vertical será exibido um painel conforme a figura 2.17. Esta função
permite obter screenshots da máquina que está sendo gerenciada.

Ao clicar no botão “Screenshot” dentro do painel, um pop-up será aberto com capturas de telas do usuário da
máquina gerenciada. Caso este usuário tenha mais de um monitor no momento da captura, as imagens serão listadas
em ordem dentro do pop-up. Está função só funcionará corretamente caso haja: uma sessão do usuário aberta e o
serviço do cliente (DTManager Client) em execução.

Figura 2.17: Visualização de Rede - Screenshot.

2.2.12 Instalar MSI

Clique no item “‘Instalar MSI” no menu. Será aberto uma pop-up como pode ser visto na figura 2.18. Digite o caminho
do arquivo onde se encontra o instalador na máquina cliente e clique em “Instalar”.

Figura 2.18: Visualização de Rede - Instalação MSI.
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2.2.13 Excluir Computador

Para excluir o computador selecionado do pool de máquinas gerenciadas, clique no item “Excluir Computador” do
menu vertical e confirme. A máquina poderá ser cadastrada normalmente depois caso seja necessário.

2.3 ALERTAS

Comportamentos anômalos podem gerar alertas dos computadores gerenciados. No DTManager esses alertas são
divididos em quatro categorias, são elas:

• Alteração de hardware
• Intrusão de gabinete
• SMART pred-fail
• Dispositivos

Conforme mostra a imagem 2.19, os números que aparecem ao lado direito dos títulos da tabela se referem a
quantidade de ocorrências existentes para cada tipo de alerta correspondente.

Se alguma peça for trocada ou removida em um dos computadores cadastrado da rede um alerta de alteração de
hardware é gerado. Nesse alerta é especificado o computador, data e componentes alterados.

Caso o computador possua um sensor de intrusão de gabinete, e o mesmo seja violado, será gerado um alerta
dessa categoria. A figura 2.19 apresenta um exemplo desse alerta.

Figura 2.19: Tela de Alertas do DTManager exibindo alertas da categoria Intrusão de gabinete.

SMART é um sistema de monitoramento de discos rígidos que detecta e antecipa falhas através de vários indica-
dores de confiabilidade. Caso seja detectada alguma falha nos HDs dos computadores cadastrados uma alerta será
gerado.

Um alerta de Dispositivo é gerado quando o sistema encontra algum problema com os drivers dos componentes
do computador.

Caso queira gerar um relatório de um determinado tipo de alerta, selecione a categoria que gerar o relatório e
clique no botão “Gerar Relatório”, então será exibido abaixo da tabela de alertas o painel “Opções de Relatório”
conforme mostra a imagem 2.20. Neste painel é possível selecionar um relatório baseado em um período de tempo e
alertas que já foram resolvidos. Selecione as opções conforme deseja e clique o botão “PDF” ou “Planilha” localizados
na parte inferior do painel.
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Figura 2.20: Painel de opções para gerar relatórios dos de Alertas no DTManager.

2.4 CONFIGURAÇÃO DE AGENTES

Para configurar o intervalo de tempo em que os agentes rodam, clique na item “Agentes” do menu superior. De
acordo com a figura 2.21, será exibida uma lista com os dois agentes (Falha e Hardware).

O painel acima da tabela, indica a última verificação de comunicação com os agentes do DTManager. Sempre que
acessa esta janela uma nova verificação é realizada. Para realizar outra verificação sem sair da janela, clique no botão
“Testar novamente”.

Caso a mensagem indique que não foi possível estabelecer uma conexão com o agente do DTManager, verifique
se o mesmo está em execução. A falta de comunicação com o agente compromete funções do sistema.

Figura 2.21: Agentes de auditoria.

Para alterar o tempo do ciclo, clique no lápis à esquerda da tabela, coloque o tempo (em minutos) desejado

no campo que aparecerá na coluna “Intervalo” e clique no botão verde para confirmar. Caso queria cancelar a

operação, basta clicar no botão vermelho .

2.5 RELATÓRIOS

Para extrair relatórios, clique na item “Relatório” do menu superior. Você será redirecionado para a tela de relatórios,
de acordo com a figura 2.22. Um menu com todas as opções de relatórios disponíveis será exibida do lado esquerdo.
São elas:
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• Inventário de Software (Computador x Software)
• Inventário de Software (Software x Computador)
• Inventário de Hardware
• Inventário Consolidado (HW e SW)
• Inventário Personalizado de SW MSI (Gráfico)
• Inventário Personalizado (Hardware)
• Inventário Personalizado (Software)
• Relatório de Impressões

Figura 2.22: Tela de Relatórios, com a opção “Relatório de Impressões” selecionada.

Os relatórios inventários de software podem ser exportados para PDF ou Planilha. Clique no tipo de relatório
desejado para que seja mostrado as opções de exportação.

Os relatórios inventários hardware e consolidado são exportados diretamente para PDF.
Os relatórios inventários personalizados e o relatório de impressão permitem que você escolha os equipamentos

que devem aparecer no relatório de acordo com a figura 2.22.

2.6 GETÃO DE USUÁRIOS

Clicando no item “Gestão de Usuários” do menu superior, é possível visualizar todos os usuários cadastrados que
tem acesso ao DTManager.

Figura 2.23: Tela Gestão de Usuários, visão para usuários do tipo “Administrador”.
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Usuários do tipo “Administrador” têm acesso total ao sistema, ao passo que usuários do tipo “Comum” possuem
limitações nas suas ações. Usuários não ativos não podem realizar login no DTManager.

Para adicionar um novo usuário. Caso seja, basta clicar no botão “Novo Usuário”, que pode ser visto na Figura
2.23 (ação permitida somente para usuários do tipo “Administrador”). Você será direcionado para o preenchimento
do formulário (Figura 2.24). Todos os campos são obrigatórios.

Figura 2.24: Formulário para cadastro de novo usuário da tela Gestão de Usuários.

Para excluir um usuário, clique no botão excluir do lado direito da lista (ação permitida somente para usuários
do tipo “Administrador”). Será exibido um pop-up pedindo a confirmação, clique em “sim” para prosseguir.

Para editar um usuário, clique no botão editar que também está do lado direito da lista (ação permitida so-
mente para usuários do tipo “Administrador”). Você será redirecionado para uma tela semelhante a de cadastro
(Figura 2.24), porém com os campos já preenchidos com os dados atuais do usuário que deseja-se mudar as informa-
ções. Altere conforme a necessidade e clique no botão “Atualizar”.

Para acessar os logs do usuário, clique no botão logs que também está do lado direito da lista (ação permitida
somente para usuários do tipo “Administrador”). Você será redirecionado para uma tela de gerenciamento de logs
do usuário selecionado, apresentada na Figura 2.25. Nesta tela você poderá visualizar os logs do usuário em um
determinado período, obter relatórios destes logs em formato PDF ou Planilha e poder apagá-los caso desejar (o
usuário não pode apagar seus próprios logs).
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Figura 2.25: Área para gerenciamento de logs de usuário da tela Gestão de Usuários.

2.7 CONFIGURAÇÕES

Clicando no item “Configurações” do menu superior, é possível visualizar e editar configurações globais do DT-
Manager, tais como informações de SMTP, para envio de e-mail de alertas, e informações de Active Directory, para
controle de autenticação.

2.7.1 SMTP

Na tela de configurações, selecione o painel “SMTP para envio de alertas via e-mail”. Preencha o formulário com as
informações solicitadas, de acordo com a Figura 2.26. Todos os campos são obrigatórios.

Figura 2.26: Configurações - SMTP.
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2.7.2 Active Directory

Na tela de configurações, selecione o painel “Active Directory”. Preencha o formulário com as informações soli-
citadas, de acordo com a Figura 2.27. Todos os campos são obrigatórios. Autenticação no DTManager via Active
Directory só poderá ser realizada após cadastro das informações através deste formulário.

Figura 2.27: Configurações - Active Directory.
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Capítulo 3

Funcionalidades Out-band - vPro

O DTManager permite que o administrador gerencie seus equipamentos da rede que possuem a tecnologia vPro.
É possível gerenciar as máquinas de duas formas: vinculando as credenciais vPro à uma máquina já cadastrada
no DTManager ou de forma avulsa, informando no momento da conexão as credenciais (dessa forma é possível
gerenciar máquinas da rede que não estão cadastradas no DTManager e sem sistema operacional).

3.1 CADASTRO DE CREDENCIAIS

Para vincular as credenciais vPro de um equipamento já cadastrado no DTManager, clique no item “Ativos” do menu
superior, escolha o equipamento na lista e clique no botão de ações. Em seguida, clique no item “Credencial vPro” no
menu de contexto do lado esquerdo da tela. Um novo formulário será aberto do lado direito de acordo com a figura
3.1. Preencha os campos “IP/Host”, “Usuário” e “Senha”, e clique em “Salvar” na sequência.

Figura 3.1: Credenciais vPro

Após o cadastro das credenciais, a máquina estará pronta para ser gerenciada remotamente via vPro a partir do
console web do DTManager.

3.2 GERENCIAMENTO

Através do próprio DTManager é possível gerenciar uma máquina que possua a tecnologia vPro diretamente do
console web. As funções possíveis de gerenciamento via vPro são:

29

Proposta DILIGENCIA DOCS ITEM 02 - 2 (0799863)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1516



CAPÍTULO 3. FUNCIONALIDADES OUT-BAND - VPRO 30

• Visualizar informações gerais do vPro
• Agendar Alarme para despertar automaticamente (inclusive com a máquina desligada)
• Gerência de estado (ligar, desligar e reiniciar), incluindo boot direto para o BIOS
• Storge-Redirect (Imagens, CD/DVD e USB)
• KVM
• Inventário de Hardware
• Visualização de Log
• Configurações de consentimento de usuário

No menu superior, clique no item “vPro”. Será exibida uma tela com duas abas conforme apresenta a figura 3.2.
A primeira aba “Credencial de máquina avulsa” exige as credenciais da máquina que será gerenciada. Informe IP ou
Host, usuário e senha da máquina que deseja gerenciar e clique em “Prosseguir”.

Figura 3.2: Tela inicial do menu vPro. Aba “Credencial de máquina avulsa” selecionada.

Já a segunda aba “Máquinas Cadastradas com vPro” lista, em forma de tabela, as máquinas com credenciais vPro
previamente cadastradas (ver figura 3.3). Para gerenciar uma dessas máquinas basta seleciona-lá na tabela e clicar
em “Prosseguir”.

Figura 3.3: Tela inicial do menu vPro. Aba “Máquinas Cadastradas com vPro” selecionada.
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Figura 3.4: DTManager - gerenciamento vPro via console web.

Uma nova tela será exiba contendo um menu com as funcionalidades citadas. Clique no item do menu desejado
e ao lado direito será aberto um quadro para as configurações necessárias.

3.2.1 Informações Gerais

Obtenha informações sobre o vPro que está acessando, tais como firmware e versão SKU.

3.2.2 Despertador

Esta função serve para agendar uma data e hora para despertar o computador. A tabela exibida na figura 3.5 mostra
todos os despertadores cadastrados para a máquina gerenciada. Para adicionar um novo despertador clique no botão
“Adicionar”.

Figura 3.5: Painel “Despertador” da janela de gerenciamento via vPro.

Ao clicar no botão para adicionar um novo despertador o painel representado na figura 3.6 é exibido.
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O campo “Modo Exclusão” indica o modo de exclusão que será atribuído ao despertador que está sendo cadas-
trado. Caso seja escolhido a opção “Manual” o despertador só será apagado quando o usuário indicar que tal ação
deve ser feita. Já a opção “Automático”, apaga o despertador automaticamente após a sua execução.

Os campos “Data” e “Hora” indicam, respectivamente, a data e hora em que o despertador irá ser executado.
A área de “Recorrência” indica se o despertador será executado novamente no intervalo de dias, horas e minutos

indicados pelos respectivos campos.
Vale informar que só é permitido um único despertador como default e que os campos “Modo Exclusão” e “Eti-

queta” só são exibidos caso o despertador não seja default.
Preencha os campos conforme desejar e clique no botão “Agendar” para confirmar a operação, ou “Cancelar”

ignorar. Nenhuma ação é feita caso o computador esteja ligado na data e hora agendada.

Figura 3.6: Painel “Despertador” com opção adicionar novo despertador ativada.

3.2.3 Gerenciar Estado

Esta seção serve para desligar, ligar ou reiniciar o computador, inclusive com a possibilidade de dar boot direto para
o BIOS. Caso o computador esteja ligado, as opções são apenas de desligar ou reiniciar, do mesmo modo, caso o
computador esteja desligado, a única opção disponível é a de ligar.

A figura 3.7 ilustra o painel de “Gerência de estado”, no qual o computador acessado está ligado. Para executar
uma ação, selecione o a opção para “Próximo boot” e clique no botão relacionado.
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Figura 3.7: Painel “Gerência de estado” da janela de gerenciamento via vPro.

3.2.4 Storage Redirection

Realize redirecionamento de boot utilizando um CD/DVD ou uma imagem (ISO). É necessário que os agentes do
DTManager estejam executando no servidor.

3.2.5 KVM

O KVM (Keyboard-Video-Mouse Remote Control) permite o estabelecimento de uma ligação estável com computa-
dores remotos. Através dessa opção é possível acesso aos sistemas antes do boot, o que pode auxiliar na resolução de
um largo conjunto de problemas, incluindo falhas no disco e no sistema operacional.

Para acessar o KVM, clique no botão “KVM” no menu de contexto do lado esquerdo da tela. Feito isso, uma
nova janela será exibida. A figura 3.8 demonstra a utilização desta ferramenta. Para encerrar o gerenciamento do
computador remoto, basta fechar a janela ou clicar no botão “Desconectar”. Para acionar o comando “Ctrl + Alt +
Del” no computador remoto, clique no botão “Enviar Ctrl + Alt + Del”.

Figura 3.8: Janela de gerenciamento remoto utilizando o “KVM”.
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3.2.6 Inventário de Hardware

A figura 3.9 ilustra o painel “Inventário de Hardware”, no qual é possível acessar informações sobre os hardwares
que contém no computador gerenciado e gerar relatório com tais dados.

Para atualizar as informações dos hardwares, clique no botão “Atualizar & Reniciar”. Para gerar um relatório do
inventário de hardwares clique no botão “PDF”.

Figura 3.9: Painel “Inventário de Hardware” da janela de gerenciamento via vPro.

3.2.7 Event Log

Obtenha os Event Logs do vPro da máquina gerenciada, bem como informações sobre a capacidade ocupada, relató-
rios dos logs e funções de congelar/descongelar e limpar todos os logs. A figura 3.10 exibe o painel com as funções
citadas.

Para gerar o relatório dos logs clique no botão “PDF” caso deseje em formato pdf, ou clique no botão “Planilha”
caso deseje o relatório em formato de planilha.

O botão “Congelar” serve para congelar os logs, impedindo assim que sejam gerados novos logs ou que os logs
existentes sejam apagados. Tal botão só se torna visível quando o Event Log está descongelado. Ao passo em que o
botão “Descongelar” só se torna visível quando o Event Log está congelado.

O botão “Descongelar” libera as funções que alteram o estado da lista de logs.
O botão “Limpar” apaga todos os logs existente no vPro do computador gerenciado. Ao clicar será exibido uma

mensagem de confirmação, clique em “OK” para prosseguir.
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Figura 3.10: Painel “Event Log” da janela de gerenciamento via vPro.

3.2.8 Consetimento de Usuário

Visualize as configurações de consentimento de usuário. É possível alterar a linguagem do display (Onde é fornecido
o código de acesso para acesso remoto) dependendo da versão do firmware.
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Capítulo 4

Considerações Finais

O DTManager é um software desenvolvido pela Daten Tecnologia e não pode ser vendido separadamente. Para
mais informações a respeito do DTManager, procure por ajuda nos canais de relacionamento da Daten através do
site www.daten.com.br e/ou pelos canais de relacionamentos fornecidos dentro do próprio software.

36
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1 / 2

PCMark 10 Idle Battery Life 10 h 38 min

Validation Result online validation is disabled

Run information

Result name DESKTOP-DJFGAGF_2020-10-21 08:28:10.0

Result details

SystemInfo Version 5.31.859

UI Version 2.1.2506 64

Test Version 1.0

Date October 21 2020

Duration 10 h 38 min

Id 3ac0a416-84a2-4a24-a305-6bee7531d06f

Test settings

Default settings used Yes

System details
General

Operating System Windows 10 Pro 64-bit 10.0.19041

Motherboard UNIWILL PF4NR1F

Memory 7596 MB DDR4 @1596 Mhz

BIOS American Megatrends International LLC B.0.02STD00

System Drive Model

Resolution 1920 x 1080 px

Power plan Alto desempenho

Processor

CPU AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics

Clock Frequency 2100 MHz

Max Frequency 2420 MHz

Processors 1

Cores 6 (12)

Package Socket FP5
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Graphic adapters

GPU AMD Radeon(TM) Graphics

Manufacturer AMD/ATI

Dedicated Video Memory 512 MB DDR4

Total Available Graphics Memory 4310 MB

Core Clock 1500 MHz

Boost Clock

Memory Clock 1333 MHz

Driver Version 27.20.1032.2

Display 1 \\.\DISPLAY1 (1920 x 1080, 100% DPI scaling)

Storage devices

Drive 0  476 GB

Drive model IM2P33F8-512GD

Drive type SSD

External drive No (SCSI)

Partition 0 100 MB

Partition 1 C: (NTFS) 118 GB (67,8 GB free)

Partition 2 497 MB

Partition 3 D: (NTFS) 357 GB (357 GB free)

Batteries

Battery standard

Manufacturer OEM

Type Unknown

Cycle count 0

Designed capacity 53058 mWh

Full charged capacity 53058 mWh

Wear level 0,0%

Proposta DILIGÊNCIA DOCS  ITEM 02 -3 (0799865)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1525



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
Srs.Servidores SEGI/COINF
 
Considerando as diligências requeridas, evento sei

nº 0797877, o licitante, devidamente convocado no sistema
COMPRASNET, anexou os seguintes documentos:

0799860; 0799863 e 0799865. 
 
Aguardamos a análise. 
 
Agradeço antecipadamente. 
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 03/11/2020, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799866 e o código CRC 2675DDA6.

0006837-69.2020.6.02.8000 0799866v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Realizamos a verificação de conformidade técnica

quanto à proposta apresentada para o Item 03 (docs. 0798191,
0798194 e 0798197) pela empresa PLUGNET e identificamos
algumas exigências que não puderam ter sua adequação
confirmada por esta unidade técnica.

 
Desta forma, submetemos os resultados obtidos até

o momento, sem prejuízo de possível identificação de
inconformidades não listadas até então.

 
Exigência: "BIOS / Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da
placa mãe."
Resultado: Não conseguimos localizar o documento ANEXO 14, indicado na planilha
de verificação ponto a ponto.

Exigência: "MEMÓRIA / Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de
32GB padrão DDR4-2666 ou superior."
Resultado: Não conseguimos identificar na proposta apresentada a confirmação da
quantidade de memória ofertada.

Exigência: "ARMAZENAMENTO / Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 512GB
no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou superior."
Resultado: Não conseguimos identificar na proposta apresentada a confirmação da
capacidade do disco, apesar de estar disponível na documentação técnica SSD que
atende às especificações.

Exigência: "INTERFACE / 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III."
Resultado: Não ficou clara a existência desta interface na proposta para o modelo
indicado.
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Exigência: "TELA / Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas."
Resultado: O ANEXO 01, página 05, indica vários modelos diferentes de display LED,
não ficando claro qual irá ser disponibilizado no equipamento.

Exigência: "AUDIO / Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente."
Resultado: Não conseguimos localizar o documento ANEXO 14, indicado na planilha
de verificação ponto a ponto.

Exigência: "AUDIO / Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência
mínima de 2W."
Resultado: Não conseguimos identificar na documentação técnica a comprovação de
potência mínima de 2W.

Exigência: "TECLADO E MOUSE / Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão
específico ou combinação de tecla de função."
Resultado: Não conseguimos localizar o documento ANEXO 14, indicado na planilha
de verificação ponto a ponto.

Exigência: "TECLADO E MOUSE / Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por
botões específicos ou combinação de tecla de funções."
Resultado: Não conseguimos localizar o documento ANEXO 14, indicado na planilha
de verificação ponto a ponto.
 
Exigência: "BATERIA E FONTE / Bateria baseada em célulasde lítio-íon de longa duração
ou tecnologia comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia
mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante."
Resultado: Não conseguimos confirmar a autonomia da bateria.

Exigência: "SOFTWARE / O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema
Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e
configurado."
Resultado: O ANEXO 00, Página 4, são descritas várias versões do Windows, inclusive
a Home. Não está explícita a versão que será fornecida com o produto.

Exigência: "GARANTIA E SUPORTE / Durante o período da garantia o prazo máximo
para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de funcionamento
deverá ser de até 07 (sete) dias úteis."
Resultado: Não foi possível identificar a comprovação ou declaração indicando esta
condição de atendimento.

 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 03/11/2020, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800177 e o código CRC D574DA11.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Após a verificação das respostas às diligências

quanto aos Itens 01 e 02, docs. 0798103, 0799860, 0799863 e
0799865, entendemos que a exigência "INTERFACE / 01
(uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III.", que
claramente é indicada no Edital, não foi atendida para ambos
os itens e desta forma entendemos que as propostas
apresentadas não estão em conformidade com o exigido.

 
"INTERFACE
1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;" -

Extraido da Especificação para os Itens 01 e 02.

 
Ressalta-se que nos eventos 0798103 e 0799860. O

licitante assim consignou:
 

"QUESTIONAMENTO 02: "INTERFACE / 01
(uma) Controladora de disco rígido mínimo
SATA-III;", observamos que na ficha técnica da
licitante existe a menção de "(necessário
adição da porta SATA 3)." Resultado: Este
componente foi descrito como opcional, no
entanto não localizamos referência na tabela
de identificação de componentes”
RESPOSTA: O Edital não exige que o
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notebook possua interface SATA ou disco
de armazenamento tipo HD. O que é
exigido é uma unidade de armazenamento tipo
SSD, padrão NVME PCIe/M2, devidamente
ofertado pela Daten. O notebook ofertado para
o TRE/AL possui a controladora PCIe M.2, que
é exclusiva para disco tipo SSD NVME,
atendendo a solicitação do Edital. Caso fosse
exigido HD (Hard Disk), invés da M.2, seria
entregue a interface SATA." (Grifo nosso no
trecho destinado à resposta)

 
Desta forma, do extrato da especificação supra,

quando confrontado com a resposta, fica evidente o equivoco
da parte do licitante, pois há, como já explicitado, exigência
de 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;
independente da exigência específica relativa ao
"ARMAZENAMENTO".

 
Cordialmente.

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 03/11/2020, às 20:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800247 e o código CRC 8569CAFF.

0006837-69.2020.6.02.8000 0800247v1
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E-mail - 0801044

Data de Envio: 
  04/11/2020 17:16:05

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    coinf@tre-al.jus
    segi@tre-al.jus.br
    cristinobulhoes@tre-al.jus.br

Assunto: 
  diligências ITEM 03 PLUGNET

Mensagem: 
  Segue em anexo.

Anexos:
    DOCS DILIGENCIAS ITEM 03.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao E-mail PREG 0798173, no trato das

respostas da Empresa Plugnet Informática, quanto aos
questionamentos formulados durante o pregão, entendemos:

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:19:13)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, na ocorrência de inconformidades
que estará sujeito a sanções aplicáveis.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:19:02)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:18:50)
É tecnicamente satisfatória a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.
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Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:18:40)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:18:28)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:18:20)
É tecnicamente satisfatória a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:17:57)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:17:46)
É tecnicamente satisfatória a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 

Despacho COINF 0801372         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1534



Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020
14:17:35)

É tecnicamente satisfatória a resposta, ciente o
licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:17:23)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:17:11)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:16:58)
É tecnicamente satisfatória a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Cumpre-me externar que resposta aceitável

significa que apenas em verificação física poder-se-á aferir
categoricamente o item, porém restou documentalmente
conferido. Já resposta satisfatória significa que a
documentação é assertiva o suficiente para assegurar o item.

 
Em síntese, Sr. Pregoeiro, está unidade técnica

entende, com base nos questionamentos e respostas
apresentadas, que o licitante cumpre o conjunto das
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exigências, salientando, mais uma vez, que inafastável o dever
de conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 05/11/2020, às 10:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0801372 e o código CRC 39F475DE.

0006837-69.2020.6.02.8000 0801372v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
A lamentar o transtorno, retifico o Despacho

COINF 0801372 quanto ao evento de referência, onde se lê E-
mail PREG 0798173, leia-se E-mail PREG 0801044.

 
Tendo isto em mente, temos, em reafirmação, o

seguinte:
 
 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:19:13)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, na ocorrência de inconformidades
que estará sujeito a sanções aplicáveis.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:19:02)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:18:50)
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É tecnicamente satisfatória a resposta, ciente o
licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:18:40)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:18:28)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:18:20)
É tecnicamente satisfatória a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:17:57)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:17:46)
É tecnicamente satisfatória a resposta, ciente o
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licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:17:35)
É tecnicamente satisfatória a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:17:23)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:17:11)
É tecnicamente aceitável a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Questionamento: Pregoeiro fala: (04/11/2020

14:16:58)
É tecnicamente satisfatória a resposta, ciente o

licitante, caso vencedor, que inafastável o dever de
conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Cumpre-me externar que resposta aceitável

significa que apenas em verificação física poder-se-á aferir
categoricamente o item, porém restou documentalmente
conferido. Já resposta satisfatória significa que a
documentação é assertiva o suficiente para assegurar o item.
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Em síntese, Sr. Pregoeiro, está unidade técnica

entende, com base nos questionamentos e respostas
apresentadas, que o licitante cumpre o conjunto das
exigências, salientando, mais uma vez, que inafastável o dever
de conferência de conformidade durante à entrega do bem, ou
seja, garantida a salvaguarda da Administração.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 09/11/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0805382 e o código CRC CCA284C6.

0006837-69.2020.6.02.8000 0805382v1
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PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA 

          

Insc. Estadual Nº. - 024144495  
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88  
www.plugnetshop.com.br 
plugnet@plugnetshop.com.br 
 

 

 MATRIZ – RECIFE / PE 

 
Rua Gal Abreu e  Lima, 222 

Rosarinho – 52041-040 
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

 
Av. Nossa Senhora dos 

 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 
Fone/Fax: 83 3226.1422 

plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – BELÉM / PA 

 

Av. Romulo Maiorana, 700 
Sl. 1709 – Edf. Vitta Office 

plugnetpa@plugnetshop.com.br 

 

 

Recife, 04 de novembro de 2020. 
 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  
 
 
 

Atendendo a sua solicitação através do Edital de pregão eletrônico nº 75/2020, com data de abertura para 27 de 
outubro de 2020, às 14:00 horas, que tem como objeto Notebooks, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos: 
 

ITEM Descrição Qtde 

2 

NOTEBOOK Tipo 2 – Fabricante: HP INC Marca: HP Modelo: HP Probook 445 G7 

Preço Unitário: 

R$ 7.557,00 (Sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais) 

Preço Total: 

R$ 75.570,00 (Setenta e cinco mil quinhentos e setenta reais). 

10 

 
 

NOTEBOOK - TIPO 02  

  

PROCESSADOR 
 

1. Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 

10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 10.000 pontos, e índice Single Thread Rating 

mínimo de 2200 pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);  

2. O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional 

(ou aplicação);  

3. Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W;  

   

PLACA MÃE  

  

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida 

especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, 

aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao 

mercado doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do 

fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;  

2. Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura 

serão aceitos;  

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a 

este requisito através de firmware/software;  
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PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA 

          

Insc. Estadual Nº. - 024144495  
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88  
www.plugnetshop.com.br 
plugnet@plugnetshop.com.br 
 

 

 MATRIZ – RECIFE / PE 

 
Rua Gal Abreu e  Lima, 222 

Rosarinho – 52041-040 
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

 
Av. Nossa Senhora dos 

 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 
Fone/Fax: 83 3226.1422 

plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – BELÉM / PA 

 

Av. Romulo Maiorana, 700 
Sl. 1709 – Edf. Vitta Office 

plugnetpa@plugnetshop.com.br 

 

 

4. Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.  

   

BIOS  

  

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado.  

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS 

(informar a URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita 

realizar a mesma de forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.  

3. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB.  

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe.  

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos 

padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do 

BIOS antes de passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático 

utilizando cópia segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do 

equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de 

atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo 

BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento.  

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento.  

  

  

MEMÓRIA  

  

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 16GB padrão DDR4-2666 ou superior.  

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois 

gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória 

configurado originalmente.  

  

  
ARMAZENAMENTO  

  

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 

ou superior;  

   

INTERFACE  

  

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;  
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2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 

(tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número 

mínimo de portas solicitadas;  

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;  

4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;  

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;  

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;  

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;  

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;  

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;  

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;  

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo 

Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e   Thunderbolt, desde que comprovado e 

demonstrado em documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto 

Docking Station para a interface ofertada.  

VÍDEO  

  

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB;  

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.  

   

TELA  

  

1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;  

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD.  

   

REDE  

  

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;  

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;  

   

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS  

  

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;  

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 3. 

Homologado pela ANATEL;  

   

ÁUDIO  

  

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;  
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2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;  

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;  

4. Possuir microfone integrado ao gabinete;  

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, 

microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e 

reabilitado da mesma forma automática quando necessário.  

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender 

essa solicitação;  

   

TECLADO E MOUSE  

  

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com;  

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função;  

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de 

funções;  

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão 

ou por uso prolongado;  

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.  

   

GABINETE  

  

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;  

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;  

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte 

do projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação.  

   

BATERIA E FONTE  

  

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com 

no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do 

fabricante;  

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem;  

   

SEGURANÇA E RASTREAMENTO  

  

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:  

 O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando 

em modo persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet 

que, em caso de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda 

execução das seguintes funcionalidades:  
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 Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja 

utilizado ou reutilizado em caso de substituição do  HD; Envio de um 

comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas no HD 

ou arquivos específicos;  

 Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando 

em um mapa os endereços, data e hora da conexão; As funcionalidades descritas 

deverão ser ativadas remotamente através de um console web;  

 Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente 

presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da 

garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.  

 A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá 

ocorrer através do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-

gb/partners/compatibility) ou por site público de outro fabricante que execute 

comprovadamente as mesmas funcionalidades solicitadas;  

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:  

 Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para 

apagar os dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo 

que sejam  

 
recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em 

conformidade e aprovado de acordo o padrão internacional de segurança, de forma que não 

danifique a unidade de armazenamento durante o processo de limpeza dos dados do 

dispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catálogo 

público;  

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão 

digital, smartcard;  

 
Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar 

configurações individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir 

ou bloquear acesso às portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc.  

 Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de 

monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursos mínimos: Visualizar a 

configuração do seu hardware e dos softwares instalados;  

Verificar a validade da garantia do seu hardware;  

 Receber notificações de atualizações 

importantes de drivers do seu hardware; 

Executar um diagnóstico no seu hardware para 

verificar algum problema;  
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 Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria e armazenamento;  

   

SOFTWARE  

  

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 

x64, devidamente instalado e configurado;  

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e 

drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que 

permita realizar o download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de 

pendrive para recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.  

   

ACESSÓRIOS  

  

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e 

cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, 

acompanhadas dos respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os 

equipamentos ofertados;  

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs;  

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou 

em regime de OEM.  

  

  

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE  

  

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 

comprovado através do respectivo certificado;  

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em 

Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações 

emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial  

– Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: 

segurança para o usuário e instalações; compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 

7.174/2010, art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela Portaria – 

Inmetro 170/2012;  

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 

(PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 

Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação 

emitida por instituição  pública oficial ou instituição  credenciada, ou por qualquer outro meio  de 
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prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas 

recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;  

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação 

deverá ser apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl).  

   

GARANTIA E SUPORTE  

  

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 

(trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e 

atendimento no local (on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do 

fabricante do equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de 

comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais, folders, etc;  

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição 

normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis.  

   

OUTROS REQUISITOS  

  

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca 

ou regime de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e 

manter o mesmo padrão de cor;  

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em 

conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de 

terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica 

pelo próprio fabricante quando solicitada.  

3. Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A 

escolha do material a ser utilizado fica a critério proponente;  

4. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, 

apontado a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples 

repetição das especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na 

desclassificação da proponente;  

5. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações 

sobre os produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como 

remover e recolocar as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o 

envio dos manuais, na forma digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo 

do site do fabricante;  

6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes 

externos e internos com os mesmos modelos e marca;  
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7. A poderá abrir o equipamento ou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem 

perda da garantia;  

8. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para 

comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série;  

9. O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e 

downloads de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser 

facilmente localizadas e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme 

etiqueta permanente afixada no gabinete. Deve indicar endereço;  

10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware 

através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não   possua o software em seu 

“WebSite”, deverá fornecer juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, 

capaz de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, 

permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.  

11. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico 

para realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse 

sistema de atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na 

página de internet do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas 

externos não vinculados oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet.  

12. Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na 

modalidade onsite, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos 

produtos ou de domínio público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o 

endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será 

possível a comprovação da apresentação de documentação expressa do fabricante dos 

equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e 

manutenção durante o período de dos produtos ofertados.  

13. Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de 

garantia ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser 

realizada por meio de documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, 

através de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. 

Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação 

através da apresentação de declaração expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a 

referida assistência técnica que será responsável pelo atendimento e manutenção  

durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração do fabricante deverá ser 

anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao procurador os poderes para 

firmar e declarar as exigências solicitadas.  

   

LÓGISTICA REVERSA  

  

1. Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a 

efetuar(em) o recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final 

ambientalmente adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

Proposta ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805459)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1548



                                                       ‘                                      
  
 

 
PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA 

          

Insc. Estadual Nº. - 024144495  
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88  
www.plugnetshop.com.br 
plugnet@plugnetshop.com.br 
 

 

 MATRIZ – RECIFE / PE 

 
Rua Gal Abreu e  Lima, 222 

Rosarinho – 52041-040 
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

 
Av. Nossa Senhora dos 

 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 
Fone/Fax: 83 3226.1422 

plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – BELÉM / PA 

 

Av. Romulo Maiorana, 700 
Sl. 1709 – Edf. Vitta Office 

plugnetpa@plugnetshop.com.br 

 

 

conforme Artigo 33, item VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme 

abaixo:  

2. Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e 

de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - 

produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

3. A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de 

SITE na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para 

executar a logística reversa.  

4. O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante.  

5. A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. 

Neste certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses 

números, serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.  

6. O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante.  

  

  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública, 

conforme item 7.5 , do edital em referência. 

PRAZOS DE ENTREGA:  

 

Conforme item 20.1 – O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 60 (sessenta) dias contados a 

partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou documento equivalente. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme item 22 do Edital. 

 

LOCAL DE ENTREGA:  

De  segunda  a  sexta-feira,  na  Seção  de  Almoxarifado  do Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  

localizada  na  Avenida  Menino  Marcelo, 5113 –  Serraria,  Maceió/AL,  CEP:  57046-000,  sob agendamento 

através do telefone (82) 3328-1947; 

A. Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19 e sexta-feira das 7h30min às 13h30min. 

 

Procedência: Nacional, adquirido no mercado nacional, através da HP Brasil e seus Distribuidores credenciados 

no Brasil. 

CHAMADOS VIA 0800 HPE -  0800 709 77 51   

IMPOSTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS E DEMAIS ENCARGOS: Incluso no preço dos equipamentos. 
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PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA 

          

Insc. Estadual Nº. - 024144495  
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88  
www.plugnetshop.com.br 
plugnet@plugnetshop.com.br 
 

 

 MATRIZ – RECIFE / PE 

 
Rua Gal Abreu e  Lima, 222 

Rosarinho – 52041-040 
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

 
Av. Nossa Senhora dos 

 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 
Fone/Fax: 83 3226.1422 

plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – BELÉM / PA 

 

Av. Romulo Maiorana, 700 
Sl. 1709 – Edf. Vitta Office 

plugnetpa@plugnetshop.com.br 

 

 

 

Alíquota do ICMS no Estado de Pernambuco: 18% 
 
Dados da empresa: 
Razão Social: Plugnet Comércio e Representações LTDA 
Inscrição Estadual: Nº. - 024144495 
CNPJ Nº.: 02.213.325/0001-88  
Endereço: Rua General Abreu e Lima, 222 Rosarinho, Recife-PE. CEP: 52050-050. 
Fone/Fax: 81 3426.7006  
 
 
Dados Bancários: 
Banco: Banco do Brasil S.A. – 001 
Agência: Casa Forte – 1509-1 (Recife – PE) 
Conta Corrente: 9.075-1 
 
 
 
Dados do responsável para assinatura do contrato: 
Nome : Breno José de Araújo Tavares 
Estado Civil: Casado 
Profissão : Empresário 
RG: 1.862.424 – SSP/RN 
CPF: 376.381.144-34 
Endereço : Rua Jorge de Albuquerque, 31, Apto. 1201, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.061-100 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88  
www.plugnetshop.com.br 
plugnet@plugnetshop.com.br 
 

 

 MATRIZ – RECIFE / PE 

 
Rua Gal Abreu e  Lima, 222 

Rosarinho – 52041-040 
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

 
Av. Nossa Senhora dos 

 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 
Fone/Fax: 83 3226.1422 

plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – BELÉM / PA 

 

Av. Romulo Maiorana, 700 
Sl. 1709 – Edf. Vitta Office 

plugnetpa@plugnetshop.com.br 

 

 

 
Recife, 04 de novembro de 2020. 

 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  
 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 A PLUGNET Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de 

seu representante legal infra-assinado, DECLARA, que durante o período de garantia de 36 

(trinta e seis) meses para o notebook e bateria, conforme nossa proposta e 

declaração do fabricante HP, que garantirá o prazo máximo para reparo dos 

equipamentos defeituosos a condição normal de funcionamento de até 07 (sete) dias 

úteis. 

 

        

1H9M1LA#AC4 4SS11AV#AC4 OS Localization 1 

1H9M1LA#AC4 7RX74AV#ABM WARR 1/1/0 LTNA 1 

1H9M1LA#AC4 7RX69AV SEC Fingerprint Sensor 1 

1H9M1LA#AC4 7RX79AV WEBCAM Integrated HD 720p DM 1 

1H9M1LA#AC4 7RX22AV ID PKS ALU 1 

1H9M1LA#AC4 7RX08AV ACADPT 45 Watt Smart nPFC RA 1 

1H9M1LA#AC4 7RX14AV BATT 3C 45 WHr Long Life 1 

1H9M1LA#AC4 7RX54AV OST W10P6 - Windows 10 Pro x64 1 

1H9M1LA#AC4 7RX71AV SSD 256GB PCIe NVMe Value 1 

1H9M1LA#AC4 9UB77AV MISC Packaging Standard 1 

1H9M1LA#AC4 7RX83AV 
WLAN IWi-
Fi6AX200ax2x2MUMIMOnvP160MHz+BT 1 

1H9M1LA#AC4 7RX19AV#AC4 CNTRYLOC BRZL 1 

1H9M1LA#AC4 7RX31AV 
LCD 14 FHD AG LED UWVA 250 fHDC 
slim2Ant 1 
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Rua Gal Abreu e  Lima, 222 

Rosarinho – 52041-040 
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plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

 
Av. Nossa Senhora dos 

 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 
Fone/Fax: 83 3226.1422 

plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – BELÉM / PA 

 

Av. Romulo Maiorana, 700 
Sl. 1709 – Edf. Vitta Office 

plugnetpa@plugnetshop.com.br 

 

 

 

1H9M1LA#AC4 7RX24AV#AC4 KBD CP BL SR BRZL 1 

1H9M1LA#AC4 9ZF74AV 
BU RCTO UMA Ryzen5 4500U 445 G7 
BRZP 1 

1H9M1LA#AC4 7YA57AV RAM 16GB (1x16GB) DDR4 3200 1 

1H9M1LA#AC4 7RX59AV#AC4 PWRCORD C5 1.0m stkr CNVTL BRZL 1 

1H9M1LA#AC4 3E758AV Electronic TCO Certified labeling 1 

1H9M1LA#AC4 X7B24AV eStar Enable IOPT 1 
 

QY778AA QY778AA MOUSE OPTICO HP 1 

K0B39AA#ABL K0B39AA#ABL MOCHILA HP 1 

UK703E UK703E CARE PACK 3 ANOS ON-SITE NB 1 

OSI04 OSI04 CABO DE AÇO 1.8M 1 

 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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 Intel® Wi-Fi 6 AX200
Gig+

Specifications

Export specifications

Essentials

Product
Collection

Intel® Wireless Products

Code
Name

Products formerly Cyclone Peak

Status Launched

Launch Date Q2'19

Weight (in grams) 2.8

Operating Temperature Range 0°C to 80°C 

Operating Temperature (Maximum) 80 °C

Operating Temperature (Minimum) 0 °C

Supported Operating Systems Windows 10, 64-bit*, Linux*, Chrome OS*

Antenna 2x2 

Recommended Customer Price $10.00 - $17.00

Supplemental Information

Product
Brief

View now

Networking Specifications

TX/RX Streams 2x2 

Bands 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) 

Max Speed 2.4Gbps

Wi-Fi CERTIFIED* WiFi 6 (802.11ax)

Compliance FIPS, FISMA

Bluetooth Version 5.1

Integrated Bluetooth Yes 

Package Specifications

Board Form Factor M.2 2230, M.2 1216

Package Size 22mm x 30mm x 2.4mm, 12mm x 16mm x 1.65mm 

System Interface Type
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System Interface Type Wi-Fi(PCIe), BT(USB)

Advanced Technologies

MU-MIMO Yes

Supported Under Intel vPro® Technology Yes

Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) Yes

Ordering and Compliance

Drivers and Software

Technical Documentation

All information provided is subject to change at any time, without notice. Intel may make changes to manufacturing life cycle,
specifications, and product descriptions at any time, without notice. The information herein is provided "as-is" and Intel does not
make any representations or warranties whatsoever regarding accuracy of the information, nor on the product features, availability,
functionality, or compatibility of the products listed. Please contact system vendor for more information on specific products or
systems.

Intel classifications are for informational purposes only and consist of Export Control Classification Numbers (ECCN) and Harmonized
Tariff Schedule (HTS) numbers. Any use made of Intel classifications are without recourse to Intel and shall not be construed as a
representation or warranty regarding the proper ECCN or HTS. Your company as an importer and/or exporter is responsible for
determining the correct classification of your transaction.

Refer to Datasheet for formal definitions of product properties and features.

‡ This feature may not be available on all computing systems. Please check with the system vendor to determine if your system
delivers this feature, or reference the system specifications (motherboard, processor, chipset, power supply, HDD, graphics controller,
memory, BIOS, drivers, virtual machine monitor-VMM, platform software, and/or operating system) for feature compatibility.
Functionality, performance, and other benefits of this feature may vary depending on system configuration.

“Announced” SKUs are not yet available. Please refer to the Launch Date for market availability.

Company Information

Our Commitment

Communities 

Investor Relations

Contact Us

Newsroom

Jobs

   

© Intel Corporation

Terms of Use 

*Trademarks 

Privacy 

Cookies 

Supply Chain Transparency 

Site Map 
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Norma(s) Técnica(s) Aplicável(eis) / (Technical Standard(s) Applicable): ATO (Act) Nº 14448/2017; Resolução 
(Resolution) nº 680

Serviço / Aplicação (Service / Application): Radiocomunicação de radiação restrita
IICategoria (Category):

Transceptor de radiação restrita.Tipo de Produto (Type of Product):
AX200NGWModelo (Model):

N/ACNPJ:57.286.247/0001-33CNPJ:

Intel Mobile Communications
505 route des Lucioles,Bldg B,Sophia-Antipolis, 06560
França

Intel Semicondutores do Brasil Ltda
Av. Doutor Chucri Zaidan 940 Vila Cordeiro
04583-906 - São Paulo - São Paulo - Brasil

Fabricante (Manufacturer):Solicitante (Applicant):

(Expiration Date D/M/Y)(Certification Date D/M/Y)(Certificate Number)
28/05/2021Data de Validade:28/05/2019Data da Certificação:00114892Número do Certificado:

INTRANSFERÍVEL
(CANNOT BE TRANSFERRED)

CERTIFICATE OF TECHNICAL CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Matriz: Rua Maestro Francisco Manoel da Silva, nº 85 – Jardim Santa Genebra
Campinas – SP   CEP: 13080-190   CNPJ: 04.469.737/0001-09   Telefone: +55 (19) 3578-0100

Filial: SRTV/SUL, Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco A, Sala 701
Brasília – DF   CEP: 70340-907   Telefone: +55 (61) 3226-8220

INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO

Presidente Ibrace / IBRACE President
Alexandre Sabatini

( Campinas, D/M/Y )
Campinas, 28/05/2019

Certificado de Conformidade Técnica válido somente acompanhado de todas as suas páginas.

IBRACE, using the powers invested by the Designation Act n° 19.436, of September 28th 2001, from ANATEL, it grants to this Certification of Product
(s) above described, basead on tests of type performed according to applicable technical standards and documentation sent by
Manufacturer/Distributor. Before the commercialization of this(ese) product(s), it shall be obtained the Homologation of this Certificate at ANATEL and
apply the correct identification of products with ANATEL Label, according to current Regulations.

O IBRACE, no uso das atribuições que lhe confere o Ato de Designação n° 19.436, de 28/09/2001, da ANATEL,
concede esta certificação ao(s) produto(s) acima descrito(s), baseado em ensaios de tipo efetuados conforme
normas técnicas aplicáveis e documentação fornecida pelo fabricante/distribuidor. Antes da comercialização
deste(s) produto(s), deverá ser obtida a homologação deste Certificado junto à ANATEL e efetuar a correta
identificação dos produtos com o selo ANATEL, conforme regulamentação vigente.
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802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01065470 a 5725

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01255470 a 5725

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01275470 a 5725

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01325470 a 5725

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01035470 a 5725

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01515470 a 5725

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01665470 a 5725

802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,05125150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07435150 a 5350

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07375150 a 5350

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07785150 a 5350

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,02755150 a 5350

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09065150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM78M1X9D0,1495725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M0X9D0,1165725 a 5850

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M0X9D0,1385725 a 5850

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM76M5X9D0,1465725 a 5850

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1825725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M1X9D0,4062400 a
2483,5

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M1X9D0,3652400 a
2483,5

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1462400 a
2483,5

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1582400 a
2483,5

802.11g
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1732400 a
2483,5

802.11b1, 2, 5,5 e 11--
DBPSK,
DQPSK e
CCK

DSSS -
Sequência
direta

10M2X9D0,1392400 a
2483,5

Bluetooth
LE(5.0)1, 2 e 4--GFSK

DSSS -
Sequência
direta

1M12F7D0.00302400 a
2483,5

Bluetooth LE1 e 2--GFSK
DSSS -
Sequência
direta

1M14F7D0,00332400 a
2483,5

Bluetooth+E
DR2 e 3--¶/4DQPSK e

8DPSK

FHSS - Salto
em
Frequência

1M40G7D0,00662400 a
2483,5

Bluetooth1--GFSK
FHSS - Salto
em
Frequência

934KF7D0,00952400 a
2483,5

Características Técnicas Básicas  (Basic Technical Characteristics):

Rastreabilidade (Tracking): 00107842

Padrão \ Standard

Taxa de
transmissão \
Transmission rate
(Mbit/s)

SAR corpo (pior
caso) \ SAR body
(worst case)
(W/kg)

SAR cabeça \
SAR head (W/kg)

Modulação \
Modulation

Tecnologia \
Tecnology

Designação de
emissões \
Designation of
emission

Potência máxima
de transmissão \
Maximum power
transmission (W)

Faixa de
frequência \
Frequency range
(MHz)
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802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01065470 a 5725

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01255470 a 5725

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01275470 a 5725

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01325470 a 5725

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01035470 a 5725

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01515470 a 5725

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01665470 a 5725

802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,05125150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07435150 a 5350

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07375150 a 5350

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07785150 a 5350

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,02755150 a 5350

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09065150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM78M1X9D0,1495725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M0X9D0,1165725 a 5850

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M0X9D0,1385725 a 5850

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM76M5X9D0,1465725 a 5850

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1825725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M1X9D0,4062400 a
2483,5

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M1X9D0,3652400 a
2483,5

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1462400 a
2483,5

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1582400 a
2483,5

802.11g
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1732400 a
2483,5

802.11b1, 2, 5,5 e 11--
DBPSK,
DQPSK e
CCK

DSSS -
Sequência
direta

10M2X9D0,1392400 a
2483,5

Bluetooth
LE(5.0)1, 2 e 4--GFSK

DSSS -
Sequência
direta

1M12F7D0.00302400 a
2483,5

Bluetooth LE1 e 2--GFSK
DSSS -
Sequência
direta

1M14F7D0,00332400 a
2483,5

Bluetooth+E
DR2 e 3--¶/4DQPSK e

8DPSK

FHSS - Salto
em
Frequência

1M40G7D0,00662400 a
2483,5

Bluetooth1--GFSK
FHSS - Salto
em
Frequência

934KF7D0,00952400 a
2483,5

Padrão \ Standard

Taxa de
transmissão \
Transmission rate
(Mbit/s)

SAR corpo (pior
caso) \ SAR body
(worst case)
(W/kg)

SAR cabeça \
SAR head (W/kg)

Modulação \
Modulation

Tecnologia \
Tecnology

Designação de
emissões \
Designation of
emission

Potência máxima
de transmissão \
Maximum power
transmission (W)

Faixa de
frequência \
Frequency range
(MHz)
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802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01065470 a 5725

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01255470 a 5725

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01275470 a 5725

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01325470 a 5725

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01035470 a 5725

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01515470 a 5725

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01665470 a 5725

802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,05125150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07435150 a 5350

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07375150 a 5350

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07785150 a 5350

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,02755150 a 5350

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09065150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM78M1X9D0,1495725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M0X9D0,1165725 a 5850

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M0X9D0,1385725 a 5850

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM76M5X9D0,1465725 a 5850

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1825725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M1X9D0,4062400 a
2483,5

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M1X9D0,3652400 a
2483,5

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1462400 a
2483,5

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1582400 a
2483,5

802.11g
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1732400 a
2483,5

802.11b1, 2, 5,5 e 11--
DBPSK,
DQPSK e
CCK

DSSS -
Sequência
direta

10M2X9D0,1392400 a
2483,5

Bluetooth
LE(5.0)1, 2 e 4--GFSK

DSSS -
Sequência
direta

1M12F7D0.00302400 a
2483,5

Bluetooth LE1 e 2--GFSK
DSSS -
Sequência
direta

1M14F7D0,00332400 a
2483,5

Bluetooth+E
DR2 e 3--¶/4DQPSK e

8DPSK

FHSS - Salto
em
Frequência

1M40G7D0,00662400 a
2483,5

Bluetooth1--GFSK
FHSS - Salto
em
Frequência

934KF7D0,00952400 a
2483,5

Padrão \ Standard

Taxa de
transmissão \
Transmission rate
(Mbit/s)

SAR corpo (pior
caso) \ SAR body
(worst case)
(W/kg)

SAR cabeça \
SAR head (W/kg)

Modulação \
Modulation

Tecnologia \
Tecnology

Designação de
emissões \
Designation of
emission

Potência máxima
de transmissão \
Maximum power
transmission (W)

Faixa de
frequência \
Frequency range
(MHz)
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Padrão \ Standard

Taxa de
transmissão \
Transmission rate
(Mbit/s)

SAR corpo (pior
caso) \ SAR body
(worst case)
(W/kg)

SAR cabeça \
SAR head (W/kg)

Modulação \
Modulation

Tecnologia \
Tecnology

Designação de
emissões \
Designation of
emission

Potência máxima
de transmissão \
Maximum power
transmission (W)

Faixa de
frequência \
Frequency range
(MHz)

802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01065470 a 5725

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01255470 a 5725

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01275470 a 5725

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01325470 a 5725

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01035470 a 5725

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01515470 a 5725

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01665470 a 5725

802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,05125150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07435150 a 5350

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07375150 a 5350

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07785150 a 5350

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,02755150 a 5350

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09065150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM78M1X9D0,1495725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M0X9D0,1165725 a 5850

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M0X9D0,1385725 a 5850

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM76M5X9D0,1465725 a 5850

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1825725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M1X9D0,4062400 a
2483,5

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M1X9D0,3652400 a
2483,5

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1462400 a
2483,5

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1582400 a
2483,5

802.11g
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1732400 a
2483,5

802.11b1, 2, 5,5 e 11--
DBPSK,
DQPSK e
CCK

DSSS -
Sequência
direta

10M2X9D0,1392400 a
2483,5

Bluetooth
LE(5.0)1, 2 e 4--GFSK

DSSS -
Sequência
direta

1M12F7D0.00302400 a
2483,5

Bluetooth LE1 e 2--GFSK
DSSS -
Sequência
direta

1M14F7D0,00332400 a
2483,5

Bluetooth+E
DR2 e 3--¶/4DQPSK e

8DPSK

FHSS - Salto
em
Frequência

1M40G7D0,00662400 a
2483,5

Bluetooth1--GFSK
FHSS - Salto
em
Frequência

934KF7D0,00952400 a
2483,5

- Possui antena (2,4GHz, 5,8GHz): Possui antena não integrada.
- Ganho da antena 5,1 GHz: 3,73 dBi.
- Ganho da antena 5,4 GHz: 4,77 dBi.
- Possui mecanismo DFS.
- Os valores de potências indicados nas faixas de 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz referem-se a potência média em 
E.I.R.P.
- Produto não acabado, cuja integração em outro equipamento requer nova avaliação.

 (Complementary Information of Product Certification)

Dados Complementares da Certificação do Produto

Número(s) de Série(s)
(Serial Number)

Número do Relatório
(Report Number)

+55(19) 31129800Telefone(s) \ Telephone(s):

Rua Maestro Francisco Manoel da Silva, 71Endereço do Laboratório:
(Laboratory Address)

CERTLAB - LAB. DE ENSAIOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOSLaboratório de Ensaio:
(Testing Laboratory)

NACertLab-I11-107842-19-01A-Rev1_Parte_1_2

NACertLab-I11-107842-19-01A-Rev1_Parte_2_2

NACertLab-IBT-107842-19-01A-Rev1

NACertLab-IDE-107842-19-01A-Rev0

NACertLab-IWF-107842-19-01A-Rev1_Parte_1_3

NACertLab-IWF-107842-19-01A-Rev1_Parte_2_3

NACertLab-IWF-107842-19-01A-Rev1_Parte_3_3

Observações  (Comments):
Os Produtos classificados nas categorias I e II estão sujeitos à comprovação periódica de que mantém as características 
originalmente certificadas. 

(The Products in the ANATEL Classification under Category I and II are subjected to periodic evaluation that it keeps the 
characteristics originally certified.)
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- Caso o equipamento utilize antenas de transmissão com ganho direcional superior a 6 dBi, devem ter a potência de pico
máxima na saída do transmissor reduzida para valores abaixo daqueles especificados nos incisos 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7 e
no item 10.3.2 (do Ato nº 14448), pela quantidade em dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi.
- Sistemas operando na faixa de 2400-2483,5 MHz e utilizados exclusivamente em aplicações ponto-a-ponto do serviço fixo
podem fazer uso de antenas de transmissão com ganho direcional superior a 6 dBi, desde que potência de pico máxima na
saída do transmissor seja reduzida de 1 dB para cada 3 dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi.
- Sistemas operando na faixa 5.725-5.850 MHz e utilizados exclusivamente em aplicações ponto-a-ponto do serviço fixo
podem fazer uso de antenas de transmissão com ganho direcional superior a 6 dBi sem necessidade de uma
correspondente redução na potência de pico máxima na saída do transmissor.
- Sistemas operando na faixa 5.150-5.350 MHz, as emissões devem estar confinadas aos ambientes internos das
edificações.
- A antena não integrada que poderá ser utilizada no produto, deverá atender as regras vigentes para certificações de
antenas.
- O equipamento opera como escravo e possui mecanismo DFS acompanhando os mecanismos do equipamento mestre.

Comentários Adicionais  (Additional Comments):

Histórico da Certificação (Certification History):
- Emissão 00: Proposta número 107842 – Emissão inicial.

Unidade(s) Fabril(is)  ( Factory Units(s) ):
AzureWave Technologies (Shangai) Inc.
No 1355 Jiaxin Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China

Gemtek Electronics (Kunshan) Co.,Ltd.
No.88, Xin Zhu Road., Comprehensive Bonded Zone, Kun Shan, Jiangsu Province, 215300 China
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© Copyright 2019 HP Development Company, 
L.P.

Bluetooth é uma marca comercial, propriedade 
do titular e utilizada pela HP Inc. sob licença. 
Intel, Celeron e Pentium são marcas comerciais 
da Intel Corporation ou das respetivas filiais 
nos EUA e/ou noutros países. Lync, Office 365, 
Skype e Windows são marcas registadas ou 
marcas comerciais da Microsoft Corporation 
nos Estados Unidos e/ou noutros países. 
DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são 
marcas comerciais pertencentes à Video 
Electronics Standards Association (VESA) nos 
Estados Unidos e noutros países. Miracast® é 
uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

As informações contidas neste documento 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As 
únicas garantias que cobrem os produtos e 
serviços da HP são estabelecidas 
exclusivamente na documentação de garantia 
que os acompanha. Neste documento, 
nenhuma declaração deverá ser interpretada 
como a constituição de garantia adicional. A HP 
não se responsabiliza por erros técnicos e 
editoriais ou omissões neste documento.

Primeira edição: novembro de 2019

Número de publicação do documento: 
L76326-131

Aviso do produto

Este manual do utilizador descreve as funções 
comuns à maioria dos modelos. Algumas 
funcionalidades podem não estar disponíveis 
no seu computador.

Nem todas as funcionalidades estão 
disponíveis em todas as edições ou versões do 
Windows. O sistema pode necessitar de 
hardware, controladores e/ou software ou BIOS 
atualizados e/ou adquiridos em separado para 
tirar todo o partido da funcionalidade do 
Windows. O Windows 10 é atualizado 
automaticamente, esta funcionalidade está 
sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de 
ISP e poderão existir requisitos adicionais ao 
longo do tempo
para as atualizações. Consulte 
http://www.microsoft.com.

Para aceder aos manuais do utilizador mais 
recentes, vá até http://www.hp.com/support e 
siga as instruções para localizar o seu produto. 
Em seguida, selecione Manuais do Utilizador.

Termos de software

Ao instalar, copiar, transferir ou utilizar 
qualquer outro produto de software pré-
instalado neste computador, concorda em ficar 
sujeito aos termos deste Contrato de Licença 
do Utilizador Final HP (EULA). Se não aceitar 
estes termos de licença, a sua única solução é 
devolver o produto na íntegra, sem ter sido 
utilizado, (hardware e software), no prazo de 
14 dias, para reembolso total de acordo com a 
política de reembolso do vendedor.

Para mais informações, ou para solicitar um 
reembolso total do preço de compra do 
computador, contacte o seu vendedor.
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Aviso de segurança

AVISO! Para reduzir a possibilidade de lesões relacionadas com o calor ou o sobreaquecimento do 
computador, não coloque o computador diretamente sobre o seu colo ou obstrua as aberturas de ventilação 
do ar do computador. Utilize o computador apenas em superfícies planas e rígidas. Não permita que outra 
superfície rígida, como uma impressora opcional adjacente, ou uma superfície mole, como travesseiros, 
tapetes ou roupas, bloqueiem a circulação de ar. Para além disso, não permita que o transformador entre em 
contacto com a pele ou uma superfície mole, tais como travesseiros, tapetes ou roupas durante o 
funcionamento. O computador e o transformador cumprem os limites de temperatura de superfícies 
acessíveis pelo utilizador, definidos pelas normas de segurança aplicáveis.

iii
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iv   Aviso de segurança
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Definição de configuração do processador (apenas em alguns produtos)

IMPORTANTE: Alguns produtos estão configurados com um processador Intel® Pentium® série N35xx/
N37xx ou Celeron® série N28xx/N29xx/N30xx/N31xx e sistema operativo Windows®. Nestes modelos, não 
altere a definição de configuração do processador em msconfig.exe de 4 ou 2 processadores para 1 
processador. Se o fizer, o seu computador não irá reiniciar. Terá de efetuar uma reposição de fábrica para 
restaurar as definições originais.

v
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vi   Definição de configuração do processador (apenas em alguns produtos)
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1 Introdução

Depois de configurar e registar o computador, a HP recomenda os seguintes passos para tirar o máximo 
partido do seu investimento inteligente:

SUGESTÃO: Para regressar rapidamente ao ecrã Iniciar do computador a partir de uma aplicação aberta ou 

do ambiente de trabalho do Windows, prima a tecla Windows  no teclado. Se premir novamente a tecla 

Windows, regressa ao ecrã anterior.

● Ligue-se à Internet—Configure a sua rede com ou sem fios para poder aceder à Internet. Para mais 
informações, consulte Ligações de rede na página 17.

● Atualize o software antivírus—Proteja o seu computador de danos causados pelos vírus. O software 
está pré-instalado no computador. Para mais informações, consulte Utilizar o software antivírus 
na página 50.

● Conheça o seu computador—Saiba mais sobre as funcionalidades do seu computador. Consulte 
Componentes na página 3 e Navegar no ecrã na página 24 para obter informações adicionais.

● Localizar o software instalado—Aceda a uma lista do software pré-instalado no computador.

Selecione o botão Iniciar.

– ou –

Clique com o botão direito no botão Iniciar e, em seguida, selecione Aplicações e Funcionalidades.

● Efetue uma cópia de segurança da sua unidade de disco rígido – crie discos de recuperação ou uma 
unidade flash USB de recuperação para efetuar uma cópia de segurança da sua unidade de disco rígido. 
Consulte Efetuar cópias de segurança, restaurar e recuperar na página 57.

Encontrar informações
Para localizar recursos que forneçam detalhes sobre o produto, informações e muito mais, utilize esta tabela.

Tabela 1-1  Informações adicionais

Recurso Conteúdos

Instruções de Configuração ● Descrição geral da configuração e das funcionalidades do 
computador

Suporte HP

Para mais informações, aceda a http://www.hp.com/
support e siga as instruções para encontrar o seu 
dispositivo.

● Conversar online com um técnico da HP

● Números de telefone de suporte

● Vídeos de peças de substituição (apenas em alguns produtos)

● Manuais de manutenção e assistência

● Localizações do centro de assistência da HP

Manual de Segurança e Conforto

Para aceder a este manual:

● Configuração adequada da estação de trabalho

● Diretrizes para hábitos de postura e de trabalho que aumentam o 
seu conforto e diminuem o risco de lesões

● Informações de segurança mecânica e elétrica

Encontrar informações 1
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Tabela 1-1  Informações adicionais (continuação)

Recurso Conteúdos

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da 
barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Documentação HP.

– ou –

▲ Visite http://www.hp.com/ergo.

IMPORTANTE: Tem de estar ligado à Internet para 
aceder à versão mais recente do manual do 
utilizador.

Avisos de Regulamentação, Segurança e Ambiente

Para aceder a este documento:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da 
barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Documentação HP.

● Avisos de regulamentação importantes, incluindo informações 
sobre a correta eliminação de baterias, se necessário.

Garantia Limitada*

Para aceder a este documento:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da 
barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Documentação HP.

– ou –

▲ Visite http://www.hp.com/go/orderdocuments.

IMPORTANTE: Tem de estar ligado à Internet para 
aceder à versão mais recente do manual do 
utilizador.

● Informações de garantia específicas sobre este computador

*Pode encontrar a Garantia Limitada HP nos manuais do utilizador no seu produto e/ou no CD ou DVD incluído na caixa. Em alguns 
países ou regiões, a HP poderá fornecer uma garantia impressa na caixa. Para países ou regiões em que a garantia não é fornecida no 
formato impresso, pode solicitar uma cópia impressa em http://www.hp.com/go/orderdocuments. Para produtos adquiridos na região 
Ásia-Pacífico, pode contactar a HP através da morada POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Deve incluir o 
nome do produto e o seu nome, número de telefone e morada.

2 Capítulo 1   Introdução
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2 Componentes

O seu computador inclui componentes de alta qualidade. Este capítulo fornece detalhes sobre os 
componentes, onde estão localizados e como funcionam.

Localizar hardware
Para descobrir qual o hardware instalado no seu computador:

▲ Escreva gestor de dispositivos na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, 
selecione a aplicação Gestor de Dispositivos.

Verá uma listagem de todos os dispositivos instalados no seu computador.

Para obter informações sobre os componentes de hardware e o número de versão do BIOS do sistema, prima 
fn+esc (apenas em alguns produtos).

Localizar software
Para consultar uma lista do software instalado no computador:

▲ Clique com o botão direito no botão Iniciar e, em seguida, selecione Aplicações e Funcionalidades.

Direita
NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-1  Componentes do lado direito e respetivas descrições

Componente Descrição

(1) Tomada combinada de saída de áudio 
(auscultadores)/entrada de áudio (microfone)

Liga equipamentos opcionais como altifalantes estéreo com 
alimentação, auscultadores, auriculares, auscultadores com 
microfone incorporado ou um cabo de áudio para televisão. Liga 
também um microfone de auricular opcional. Esta tomada não 
suporta microfones independentes opcionais.

Localizar hardware 3
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Tabela 2-1  Componentes do lado direito e respetivas descrições (continuação)

Componente Descrição

AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, ajuste o volume 
antes de colocar os auscultadores ou os auriculares. Para obter 
informações de segurança adicionais, consulte os Avisos de 
Regulamentação, Segurança e Ambiente.

Para aceder a este manual:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da 
barra de tarefas e, em seguida, selecione Documentação 
HP.

NOTA: Quando um dispositivo é ligado à tomada, o altifalante 
do computador é desativado.

(2) Porta USB SuperSpeed (1 ou 2, consoante o 
modelo)

Permite ligar um dispositivo USB, como um telemóvel, câmara, 
dispositivo de registo de atividade ou smartwatch, e fornece a 
transferência de dados de alta velocidade.

(3) Porta HDMI Liga o computador a um dispositivo de vídeo ou áudio opcional, 
tal como uma televisão de alta definição ou qualquer 
componente digital ou áudio compatível, ou um dispositivo 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interface 
Multimédia de Alta Definição) de alta velocidade.

(4) Luzes da tomada RJ-45 (rede)/luzes de estado Permite ligar cabos de rede.

● Verde (esquerda): A rede está ligada.

● Âmbar (direita): Existe atividade na rede.

(5) Porta do conector de alimentação USB Type-C, 
porta SuperSpeed e conector DisplayPort™

Permite ligar um transformador que tenha um conector USB 
Type-C, fornecendo alimentação ao computador e, se 
necessário, carregando a bateria do computador.

– e –

Permite ligar um dispositivo USB que tenha um conector Type-
C, como um telemóvel, câmara, dispositivo de registo de 
atividade ou smartwatch, e fornece a transferência de dados de 
alta velocidade.

– e –

Permite ligar um dispositivo de visualização que tenha um 
conector USB Type-C, fornecendo uma saída DisplayPort.

NOTA: Poderão ser necessários cabos e/ou adaptadores 
(adquiridos separadamente).

(6)  Luz da bateria Quando a alimentação CA está ligada:

● Branca: a carga da bateria é superior a 90%.

● Amarela: a carga da bateria encontra-se entre 0 e 90%.

● Apagada: a bateria não está a carregar.

Quando a alimentação CA estiver desligada (a bateria não está a 
carregar):

● Amarela intermitente: a bateria atingiu um nível de bateria 
fraca. Quando a bateria atinge um nível muito baixo, a luz 
da bateria começa a piscar rapidamente.

4 Capítulo 2   Componentes
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Tabela 2-1  Componentes do lado direito e respetivas descrições (continuação)

Componente Descrição

● Apagada: a bateria não está a carregar.

(7) Conector de alimentação Permite ligar um transformador.

Esquerda
NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-2  Componentes do lado esquerdo e respetivas descrições

Componente Descrição

(1) Ranhura do cabo de segurança Permite ligar um cabo de segurança opcional ao computador.

NOTA: O cabo de segurança foi concebido para funcionar como 
factor de desencorajamento, mas poderá não evitar que o 
computador seja furtado ou indevidamente utilizado.

(2)

– ou –

Porta USB SuperSpeed com alimentação

– ou –

Porta USB com alimentação

Permite ligar e fornece alimentação a um dispositivo USB, como 
um telemóvel, câmara, dispositivo de registo de atividade, 
unidade ótica ou smartwatch, e fornece a transferência de 
dados de alta velocidade.

– ou –

Permite ligar e fornece alimentação a um dispositivo USB, como 
um telemóvel, câmara, dispositivo de registo de atividade, 
unidade ótica ou smartwatch, e fornece a transferência de 
dados.

(3)  Abertura de ventilação Permite que o fluxo de ar arrefeça os componentes internos.

NOTA: A ventoinha do computador liga-se automaticamente 
para arrefecer os componentes internos e evitar o 
sobreaquecimento. É normal a ventoinha interna ligar-se e 
desligar-se durante o funcionamento rotineiro.

(4) Leitor de cartões de memória Lê cartões de memória opcionais que permitem armazenar, 
gerir, partilhar ou aceder a informações.

Para inserir um cartão:

1. Segure no cartão com a etiqueta voltada para cima e os 
conectores virados para o computador.

2. Insira o cartão no leitor de cartões de memória e, em 
seguida, pressione o cartão para dentro até ficar 
encaixado firmemente.

Esquerda 5
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Tabela 2-2  Componentes do lado esquerdo e respetivas descrições (continuação)

Componente Descrição

Para remover um cartão:

▲ Pressione o cartão e, em seguida, remova-o do leitor de 
cartões de memória.

(5) Luz da unidade ● Branca intermitente: a unidade de disco rígido está a ser 
utilizada.

● Amarela: o HP 3D DriveGuard parqueou temporariamente 
a unidade de disco rígido.

NOTA: Para mais informações sobre o HP 3D DriveGuard, 
consulte Utilizar o HP 3D DriveGuard (apenas em alguns 
produtos) na página 53.

Ecrã
NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-3  Componentes do ecrã e respetivas descrições

Componente Descrição

(1) Antenas WLAN* (apenas em alguns produtos) Enviam e recebem sinais da comunicação sem fios para comunicar 
com as redes locais sem fios (WLAN).

(2) Antenas WWAN* (apenas em alguns produtos) Enviam e recebem sinais da comunicação sem fios para comunicar 
com redes alargadas sem fios (WWANs).

(3) Microfone(s) interno(s) (1 ou 2, consoante o 
modelo)

Permite gravar som.

(4) Câmara(s) (apenas em alguns produtos) Permite(m)-lhe conversação em vídeo, gravar vídeo e gravar imagens 
fixas. Para utilizar a câmara, consulte Utilizar a câmara (apenas em 
alguns produtos) na página 28. Algumas câmaras também 
permitem iniciar sessão no Windows através do reconhecimento 
facial, em vez do início de sessão através de palavra-passe. Para 
mais informações, consulte Windows Hello (apenas em alguns 
dispositivos) na página 50.

NOTA: As funções da câmara variam consoante o hardware e o 
software da câmara instalados no seu produto.

6 Capítulo 2   Componentes
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Tabela 2-3  Componentes do ecrã e respetivas descrições (continuação)

Componente Descrição

(5) Tampa de privacidade da câmara (apenas em 
alguns produtos)

Por predefinição, a lente da câmara está destapada, mas pode 
deslizar a tampa de privacidade da câmara para bloquear a visão da 
câmara. Para utilizar a câmara, deslize a tampa de privacidade da 
câmara na direção oposta para revelar a lente.

NOTA: Se possui ambas as câmaras frontal e traseira, quando uma 
lente da câmara é revelada e está pronta a utilizar, a outra é 
escondida.

(6) Luz da câmara (apenas em alguns produtos) Acesa: A câmara está a ser utilizada.

* As antenas não são visíveis do exterior do computador. Para transmissões otimizadas, mantenha desobstruídas as áreas à volta das 
antenas.

Para ver os avisos de regulamentação sobre dispositivos sem fios, consulte a secção Avisos de regulamentação, segurança e ambiente 
que se aplica ao seu país ou região.

Para aceder a este manual:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Documentação HP.

Ecrã 7
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Área do teclado
Painel Táctil

Definições do Painel Táctil

Para ajustar as definições e gestos do Painel Táctil, ou para desativá-lo:

1. Escreva definições do Painel Táctil na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, 
prima enter.

2. Escolha uma definição.

Para ativar o Painel Táctil:

1. Escreva definições do Painel Táctil na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, 
prima enter.

2. Com um rato externo, clique no botão do Painel Táctil.

– ou –

▲ Prima repetidamente a tecla Tab até o ponteiro ficar sobre o botão do Painel Táctil. Em seguida, prima a 
barra de espaço para selecionar o botão.

Tabela 2-4  Componentes do Painel Táctil e respetivas descrições

Componente Descrição

(1)  Zona do Painel Táctil Lê os gestos dos seus dedos para mover o ponteiro ou ativar 
itens no ecrã.

NOTA: Para mais informações, consulte Utilizar os gestos do 
Painel Táctil e do ecrã táctil na página 24.

(2)  Zona de controlo esquerda Área texturada que lhe permite realizar gestos adicionais.

(3)  Zona de controlo direita Área texturada que lhe permite realizar gestos adicionais.

8 Capítulo 2   Componentes
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Luzes

NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-5  Luzes e respetivas descrições

Componente Descrição

(1)  Luz de alimentação ● Acesa: o computador está ligado.

● A piscar: O computador está em modo de Suspensão, que é 
um estado de poupança de energia. O computador desliga a 
alimentação do ecrã e outros componentes desnecessários.

● Apagada: o computador está desligado ou em Hibernação. 
A Hibernação é um estado de poupança de energia que 
utiliza a menor quantidade de energia.

(2)  Luz do Caps Lock Acesa: o caps lock está ativado, o que altera todas as teclas para 
maiúsculas.

(3) Luz do botão silenciar ● Acesa: o som do computador está desligado.

● Apagada: o som do computador está ligado.

(4) Luz de silêncio do microfone ● Acesa: o microfone está desligado.

● Apagada: o microfone está ligado.

(5) Luz Num lk Acesa: a função Num Lock está ativada.

(6) Luz da comunicação sem fios Acesa: um dispositivo integrado sem fios, como, por exemplo, um 
dispositivo de rede local sem fios (WLAN) e/ou um dispositivo 
Bluetooth®, está ligado.

NOTA: Em alguns modelos, a luz da comunicação sem fios fica 
âmbar quando todos os dispositivos sem fios estão desligados.

Área do teclado 9
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Botão, abertura de ventilação, altifalantes e leitor de impressões digitais

NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-6  Botão, abertura de ventilação, altifalantes e leitor de impressões digitais e respetivas descrições

Componente Descrição

(1)  Botão de alimentação ● Quando o computador está desligado, prima o botão para o 
ligar.

● Quando o computador está ligado, prima brevemente o 
botão para iniciar o modo de Suspensão.

● Quando o computador está em modo de Suspensão, prima 
rapidamente o botão para sair desse modo (apenas em 
alguns produtos).

● Quando o computador está em modo de Hibernação, prima 
rapidamente o botão para sair desse modo.

CUIDADO: Premir continuamente o botão para ligar/desligar 
resulta na perda de informações não guardadas.

Se o computador deixar de responder e os procedimentos de 
encerramento não forem eficazes, prima sem soltar o botão para 
ligar/desligar durante, pelo menos, 5 segundos para desligar o 
computador.

Para saber mais sobre as definições de energia, consulte as suas 
opções de energia.

▲ Clique com o botão direito no ícone do Indicador de energia 

 e, em seguida, selecione Opções de energia.

(2)  Altifalantes (2) Produzem som.

(3)  Abertura de ventilação Permite que o fluxo de ar arrefeça os componentes internos.

NOTA: A ventoinha do computador liga-se automaticamente 
para arrefecer os componentes internos e evitar o 
sobreaquecimento. É normal a ventoinha interna ligar-se e 
desligar-se durante o funcionamento habitual.

(4)  Leitor de impressões digitais (apenas em alguns 
produtos)

Permite o início de sessão no Windows através da impressão 
digital, em vez da palavra-passe.

10 Capítulo 2   Componentes
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Tabela 2-6  Botão, abertura de ventilação, altifalantes e leitor de impressões digitais e respetivas descrições 
(continuação)

Componente Descrição

▲ Deslize o dedo para baixo ao longo do leitor de impressões 
digitais. Para mais informações, consulte Windows Hello 
(apenas em alguns dispositivos) na página 50.

IMPORTANTE: Para evitar problemas de início de sessão 
via impressão digital, ao registar a sua impressão digital, 
certifique-se de que todos os lados do seu dedo são 
registados pelo leitor de impressões digitais.

Teclas especiais

NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-7  Teclas especiais e respetivas descrições

Componente Descrição

(1)  Teclas de ação Executam funções do sistema frequentemente utilizadas.

Consulte Teclas de ação na página 12.

(2)  Tecla esc Apresenta informações do sistema quando premida em conjunto 
com a tecla fn.

(3)  Tecla fn Executa funções do sistema utilizadas com frequência quando 
premida em combinação com outra tecla. Estas combinações de 
teclas são designadas como teclas de atalho.

(4) Tecla Windows Apresenta o menu Iniciar.

NOTA: Prima novamente a tecla Windows para fechar o menu 
Iniciar.

(5)  Teclado numérico incorporado Um teclado numérico sobreposto nas teclas de alfabeto do 
teclado. Quando são premidas as teclas fn+num lk, o teclado 
pode ser utilizado como um teclado numérico externo. Cada 
tecla do teclado numérico executa a função indicada pelo ícone 
no canto superior direito da tecla.

NOTA: Se a função de teclado numérico estiver ativa quando o 
computador for desligado, essa função será reiniciada quando o 
computador for novamente ligado.

Área do teclado 11

Proposta DOCS TECNICOS 01 ITEM 02 PLUGNET (0805463)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1584



Tabela 2-7  Teclas especiais e respetivas descrições (continuação)

Componente Descrição

(6)  Tecla num lk Liga e desliga o teclado numérico incorporado quando premida 
juntamente com a tecla fn.

– ou –

Liga e desliga o teclado numérico incorporado.

– ou –

Alterna entre a funcionalidade de navegação e as funções 
numéricas no teclado numérico integrado.

(7) Tecla de aplicações do Windows Apresenta opções para um objeto selecionado.

(8)  Teclado numérico integrado Um teclado separado à direita do teclado alfabético. Quando a 
tecla num lk é premida, o teclado integrado pode ser utilizado 
como um teclado numérico externo.

NOTA: Se a função de teclado numérico estiver ativa quando o 
computador for desligado, essa função será reiniciada quando o 
computador for novamente ligado.

Teclas de ação
Uma tecla de ação executa a função indicada pelo ícone da tecla. Para determinar que teclas estão disponíveis 
no seu produto, consulte Teclas especiais na página 11.

▲ Para utilizar uma tecla de ação, prima a tecla sem soltar.

Tabela 2-8  Teclas de ações e respetivas descrições

Ícone Descrição

Ajuda a impedir a visualização lateral por parte de mirones. Se necessário, diminua ou aumente a 
luminosidade para obter ambientes bem iluminados ou mais escuros. Prima novamente a tecla para desligar 
o ecrã de privacidade.

NOTA: Para ligar rapidamente as definições de privacidade mais elevadas, prima fn+p.

Quando mantém esta tecla premida, a luminosidade do ecrã diminui gradualmente.

Quando mantém esta tecla premida, a luminosidade do ecrã aumenta gradualmente.

Liga ou desliga a funcionalidade de teclado retroiluminado. Em alguns produtos é possível ajustar a 
luminosidade da retroiluminação do teclado. Prima repetidamente a tecla para ajustar o nível de 
luminosidade: de alta (no arranque do computador) a fraca, até desligada. Após ajustar o nível de 
retroiluminação do teclado, a retroiluminação voltará à definição anterior sempre que ligar o computador. A 
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Tabela 2-8  Teclas de ações e respetivas descrições (continuação)

Ícone Descrição

retroiluminação do teclado desligará após 30 segundos de inatividade. Para voltar a ligar a retroiluminação 
do teclado, prima qualquer tecla ou toque no Painel Táctil (apenas em alguns produtos). Para poupar a 
energia da bateria, desligue esta funcionalidade.

Reproduz a faixa anterior de um CD de áudio ou a secção anterior de um DVD ou de um disco Blu-ray (BD).

Inicia, interrompe ou retoma a reprodução de um CD de áudio, DVD ou BD.

Reproduz a faixa seguinte de um CD de áudio ou a secção seguinte de um DVD ou BD.

Para a reprodução de áudio ou vídeo de um CD, DVD ou BD.

Diminui o volume do altifalante de forma incremental enquanto mantém premida a tecla.

Aumenta o volume do altifalante de forma incremental enquanto mantém premida a tecla.

Coloca o microfone em silêncio.

Silencia ou restaura o som dos altifalantes.

Liga ou desliga a funcionalidade sem fios.

NOTA: Para estabelecer uma ligação sem fios, é necessário configurar uma rede sem fios.

Ativa ou desativa o Painel Táctil.

Permite ligar e desligar o Painel Táctil e a respetiva luz.

Alterna a imagem do ecrã entre os dispositivos de apresentação ligados ao sistema. Por exemplo, se houver 
um monitor ligado ao computador, premir repetidamente a tecla permite alternar a imagem do ecrã entre o 
ecrã do computador e o ecrã do monitor para a visualização simultânea no computador e no monitor.

Inicia a Suspensão, as informações são guardadas na memória do sistema. O ecrã e os outros componentes 
do sistema desligam-se e é poupada energia. Para sair da Suspensão, prima por breves momentos o botão 
para ligar/desligar.

CUIDADO: Para reduzir o risco de perda de informações, guarde o trabalho antes de iniciar a Suspensão.

Fornece acesso rápido ao calendário de Skype for Business.

NOTA: Esta funcionalidade requer o Skype® for Business ou Lync® 2013 em execução em servidores 
Microsoft Exchange ou Office 365®.

Liga ou desliga a funcionalidade de partilha de ecrã.

NOTA: Esta funcionalidade requer o Skype for Business ou Lync 2013 em execução em servidores Microsoft 
Exchange ou Office 365.
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Tabela 2-8  Teclas de ações e respetivas descrições (continuação)

Ícone Descrição

● Atende uma chamada.

● Inicia uma chamada durante uma conversa de 1 para 1.

● Coloca uma chamada em espera.

NOTA: Esta funcionalidade requer o Skype for Business ou Lync 2013 em execução em servidores Microsoft 
Exchange ou Office 365.

● Termina uma chamada.

● Recusa chamadas recebidas.

● Termina a partilha de ecrã.

NOTA: Esta funcionalidade requer o Skype for Business ou Lync 2013 em execução em servidores Microsoft 
Exchange ou Office 365.

NOTA: A funcionalidade da tecla de ação vem ativada de fábrica. Pode desativar esta funcionalidade 
premindo continuamente a tecla fn e a tecla shift da esquerda. A luz de bloqueio da tecla fn acende-se. Após 
ter desativado a funcionalidade da tecla de ação, ainda pode utilizar cada funcionalidade premindo a tecla fn 
em combinação com a tecla de ação apropriada.

Parte inferior

Tabela 2-9  Componente da parte superior e respetiva descrição

Componente Descrição

Abertura de ventilação Permite que o fluxo de ar arrefeça os componentes internos.

NOTA: A ventoinha do computador liga-se automaticamente para 
arrefecer os componentes internos e evitar o sobreaquecimento. É 
normal a ventoinha interna ligar-se e desligar-se durante o 
funcionamento rotineiro.
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Etiquetas
As etiquetas afixadas no computador contêm informações de que pode necessitar para resolver problemas no 
sistema ou levar o computador para o estrangeiro. As etiquetas podem estar no formato de papel ou 
impressas no produto.

IMPORTANTE: Verifique as seguintes localizações para as etiquetas descritas nesta secção: a parte inferior 
do computador, o interior do compartimento da bateria, por baixo da porta de serviço, a parte posterior de um 
descanso de tablet.

● Etiqueta de manutenção—Fornece informações importantes para identificar o seu computador. Ao 
contactar a assistência, poderá ser-lhe pedido o número de série, o número de produto ou número do 
modelo. Localize estas informações antes de contactar o suporte técnico.

A sua etiqueta de manutenção será semelhante às apresentadas nos exemplos mostrados abaixo. 
Consulte a ilustração que mais se assemelha à etiqueta de manutenção do seu computador.

Tabela 2-10  Elementos da etiqueta de manutenção

Componente  

(1) Nome do produto HP  

(2) Número de modelo  

(3) ID do produto  

(4) Número de série  

(5) Período de garantia  

Tabela 2-11  Elementos da etiqueta de manutenção

Componente  

(1) Nome do produto HP  

(2) ID do produto  

Etiquetas 15
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Tabela 2-11  Elementos da etiqueta de manutenção (continuação)

Componente  

(3) Número de série  

(4) Período de garantia  

● Etiqueta(s) de regulamentação—Fornece(m) informações de regulamentação sobre o computador.

● Etiqueta(s) de certificação da comunicação sem fios—Fornece(m) informações sobre os dispositivos 
sem fios opcionais e sobre as marcas de aprovação para os países ou regiões nos quais a utilização dos 
dispositivos foi aprovada.
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3 Ligações de rede

O computador pode viajar consigo para onde quer que vá. Mas mesmo em casa, pode explorar o globo e 
aceder a informações de milhões de web sites utilizando o computador e uma ligação de rede com fios ou 
sem fios. Este capítulo vai ajudá-lo a ligar-se a esse mundo.

Ligar-se a uma rede sem fios
O seu computador pode estar equipado com um ou mais dos seguintes dispositivos sem fios:

● Dispositivo WLAN – liga o computador a redes locais sem fios (normalmente chamadas de redes sem 
fios, LAN sem fios ou WLAN) em escritórios, em casa e em locais públicos tais como aeroportos, 
restaurantes, cafés, hotéis e universidades. Numa WLAN, o dispositivo móvel sem fios do computador 
comunica com um router sem fios ou com um ponto de acesso sem fios.

● Módulo de banda larga móvel HP (apenas em alguns produtos) – um dispositivo de rede alargada sem 
fios (WWAN) que proporciona conetividade sem fios com um alcance muito maior. Os operadores de rede 
móvel instalam estações base (semelhantes a antenas de telemóveis) em grandes áreas geográficas, 
proporcionando uma cobertura de distritos, regiões ou mesmo países.

● Dispositivo Bluetooth® — cria uma rede pessoal (PAN, Personal Area Network) para ligar a outros 
dispositivos com suporte para Bluetooth, como computadores, telefones, impressoras, auscultadores, 
altifalantes e câmaras. Numa PAN, cada dispositivo comunica diretamente com os outros dispositivos e 
os dispositivos devem estar relativamente próximos, normalmente a 10 metros (aproximadamente 33 
pés) de distância um do outro.

Utilizar os controlos sem fios
Pode controlar os dispositivos sem fios no computador através de uma ou mais destas funcionalidades:

● Botão da comunicação sem fios (também designado como tecla de modo de avião ou tecla da 
comunicação sem fios) (referido neste capítulo como botão da comunicação sem fios)

● Controlos do sistema operativo

Botão da comunicação sem fios 

O computador poderá ter um botão da comunicação sem fios, um ou mais dispositivos sem fios e uma ou 
duas luzes da comunicação sem fios. Todos os dispositivos sem fios do seu computador estão ativados de 
fábrica.

A luz da comunicação sem fios indica o estado de energia geral dos dispositivos sem fios e não o estado de 
dispositivos individuais.

Controlos do sistema operativo

O Centro de Rede e Partilha permite configurar uma ligação ou uma rede, ligar a uma rede e diagnosticar e 
reparar problemas de rede.

Ligar-se a uma rede sem fios 17
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Para utilizar os controlos do sistema operativo:

1. Escreva painel de controlo na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Painel de Controlo.

2. Selecione Rede e Internet e, em seguida, selecione Centro de Rede e Partilha.

– ou –

▲ Na barra de tarefas, selecione o ícone do estado da rede e, em seguida, selecione Network & Internet 
settings (Definições de rede e Internet).

Ligar-se a uma WLAN

NOTA: Ao configurar o acesso à Internet em sua casa, tem de estabelecer uma conta com um fornecedor de 
serviços de Internet (ISP). Para adquirir um serviço de Internet e um modem, contacte um ISP local. O ISP irá 
ajudá-lo a configurar o modem, a instalar um cabo de rede para ligar o router sem fios ao modem e a testar o 
serviço de Internet.

Para ligar à WLAN, siga estes passos:

1. Certifique-se de que o dispositivo WLAN está ligado.

2. Na barra de tarefas, selecione o ícone do estado da rede e, em seguida, ligue-se a uma das redes 
disponíveis.

Se a WLAN tiver segurança ativada, ser-lhe-á pedido um código de segurança. Introduza o código e, em 
seguida, selecione Seguinte para concluir a ligação.

NOTA: Se a lista não incluir qualquer WLAN, poderá estar fora do alcance de um ponto de acesso ou 
router sem fios.

NOTA: Se não consegue ver a WLAN a que se pretende ligar:

1. Na barra de tarefas, clique com o botão direito do rato no ícone do estado da rede e, em seguida, 
selecione Open Network & Internet settings (Abrir definições de rede e Internet).

– ou –

Na barra de tarefas, selecione o ícone do estado da rede e, em seguida, selecione Network & 
Internet settings (Definições de rede e Internet).

2. Na secção Change your network settings (Alterar as definições de rede), selecione Network and 
Sharing Center (Centro de Rede e Partilha).

3. Selecione Configurar uma nova ligação ou rede.

É apresentada uma lista de opções, que lhe permite efetuar uma pesquisa manual e ligar a uma 
rede ou criar uma nova ligação de rede.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a ligação.

Após estabelecer ligação, selecione o ícone do estado da rede na extremidade direita da barra de tarefas, para 
verificar o nome e o estado da ligação.

NOTA: O alcance funcional (a distância percorrida pelos sinais sem fios) depende da implementação da 
WLAN, do fabricante do router e da interferência de outros dispositivos eletrónicos ou barreiras estruturais, 
como paredes e pisos.
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Utilizar a banda larga móvel HP (apenas em alguns produtos)
O seu computador com banda larga móvel HP tem suporte incorporado para o serviço de banda larga móvel. 
O seu novo computador, quando utilizado com a rede de um operador móvel, permite-lhe ligar-se à Internet, 
enviar e-mails ou ligar-se à sua rede empresarial sem a necessidade de hotspots Wi-Fi.

Poderá ser necessário o número de IMEI e/ou MEID do módulo de banda larga móvel HP para ativar o serviço 
de banda larga móvel. O número pode estar impresso numa etiqueta localizada na parte inferior do 
computador, no interior do compartimento da bateria ou na parte posterior do ecrã.

– ou –

1. Na barra de tarefas, selecione o ícone do estado da rede.

2. Selecione Network & Internet settings (Definições de rede e Internet).

3. Na secção Rede e Internet, selecione Rede móvel e, em seguida, selecione Opções Avançadas.

Alguns operadores de rede móvel requerem a utilização de um cartão SIM. Um cartão SIM contém 
informações básicas sobre si, assim como um número de identificação pessoal (PIN) e informações da rede. 
Alguns computadores incluem um cartão SIM pré-instalado. Se o cartão SIM não estiver pré-instalado, pode 
ser fornecido na informação da banda larga móvel HP fornecida com o computador ou o operador de rede 
móvel pode fornecer o mesmo separadamente.

Para obter informações sobre a banda larga móvel HP e sobre como ativar o serviço de um operador de rede 
móvel da sua preferência, consulte as informações da banda larga móvel HP fornecidas com o computador.

Utilizar GPS (apenas em alguns produtos)
O seu computador pode estar equipado com um dispositivo de Global Positioning System (GPS). Os satélites 
de GPS fornecem informações de localização, velocidade e direção a sistemas com equipamentos GPS.

Para ativar o GPS, certifique-se de que a localização está ativada na definição de privacidade do Windows.

1. Escreva localização na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Definições de 
privacidade da localização.

2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para utilizar as definições da localização.

Utilizar dispositivos Bluetooth sem fios (apenas em alguns produtos)
Um dispositivo Bluetooth possibilita comunicações sem fios de curto alcance, que substituem as ligações 
físicas com cabos que tradicionalmente ligam dispositivos eletrónicos, tais como os seguintes:

● Computadores (computador de secretária, portátil)

● Telefones (telemóvel, sem fios, smartphone)

● Dispositivos de imagens (impressora, câmara)

● Dispositivos de áudio (auricular, altifalantes)

● Rato

● Teclado externo

Ligar-se a uma rede sem fios 19
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Ligar dispositivos Bluetooth

Antes de poder utilizar um dispositivo Bluetooth, tem de estabelecer uma ligação de Bluetooth.

1. Escreva bluetooth na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Definições de 
Bluetooth e outros dispositivos.

2. Ligue o Bluetooth, se ainda não estiver ligado.

3. Selecione Add Bluetooth or other device (Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo) e, em seguida, 
selecione Bluetooth na caixa de diálogo Add a device (Adicionar um dispositivo).

4. Selecione o seu dispositivo da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.

NOTA: Se o dispositivo requer verificação, é apresentado um código de emparelhamento. No dispositivo que 
está a adicionar, siga as instruções apresentadas no ecrã para verificar se o código no seu dispositivo 
corresponde ao código de emparelhamento. Para obter mais informações, consulte a documentação 
fornecida com o dispositivo.

NOTA: Se o seu dispositivo não constar da lista, certifique-se de que o Bluetooth nesse dispositivo está 
ativado. Alguns dispositivos poderão ter requisitos adicionais; consulte a documentação fornecida com o 
dispositivo.

Utilizar a tecnologia NFC para partilhar informações (só em alguns modelos)
O seu computador suporta a funcionalidade Near Field Communication (NFC), a qual lhe permite partilhar 
informações sem fios entre dois dispositivos com capacidade NFC. A informação é transferida tocando na área 
de toque (antena) do computador com a antena do seu telemóvel ou outro dispositivo. Com a tecnologia NFC 
e aplicações suportadas, pode partilhar websites, transferir informações de contactos, transferir pagamentos 
e imprimir em impressoras compatíveis com NFC.

NOTA: Para localizar a área de toque no seu computador, consulte Componentes na página 3.

Partilhar

1. Confirme que a função de NFC está ativada.

a. Escreva sem fios na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Ativar ou 
desativar dispositivos sem fios.

b. Confirme que a seleção para NFC está Ligado.

2. Toque na área de toque de NFC com um dispositivo dotado de funcionalidade NFC. Poderá ouvir um som 
quando os dispositivos estabelecem ligação.

NOTA: Para encontrar a localização da antena no outro dispositivo NFC, consulte as instruções do seu 
dispositivo.

3. Siga quaisquer instruções no ecrã para continuar.

Ligar-se a uma rede com fios
Alguns produtos poderão permitir ligações com fios: rede local (LAN) e ligação por modem. Uma ligação LAN 
utiliza um cabo de rede e é muito mais rápida do que um modem, que utiliza uma linha telefónica. Ambos os 
cabos são vendidos em separado.

AVISO! Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos no equipamento, não ligue um cabo de 
modem ou cabo de telefone a uma tomada RJ-45 (rede).
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Ligar a uma rede local – LAN (apenas em alguns produtos)
Utilize uma ligação LAN se pretender ligar o computador diretamente a um router em sua casa (em vez de 
trabalhar sem fios) ou caso pretenda ligar a uma rede existente do seu escritório.

NOTA: Uma funcionalidade chamada HP LAN-Wireless Protection pode ser ativada no computador. Fecha a 
sua ligação sem fios (Wi-Fi) ou WWAN quando se ligar diretamente a uma LAN. Para mais informações sobre o 
HP LAN-Wireless Protection, consulte Utilizar o HP LAN-Wireless Protection (apenas em alguns produtos) 
na página 21.

Se não houver uma porta RJ-45 no computador, a ligação a uma LAN requer um cabo de rede RJ-45 de 8 pinos 
ou um dispositivo de ancoragem ou um produto de expansão opcional.

Para ligar o cabo de rede, siga estes passos:

1. Ligue o cabo de rede à tomada de rede (1) no computador ou num dispositivo de ancoragem ou produto 
de expansão opcional.

2. Ligue a outra extremidade do cabo de rede à tomada de rede na parede (2) ou ao router.

NOTA: Se o cabo de rede tiver um circuito de supressão de ruído (3), que impede interferências da 
receção de TV e rádio, oriente a extremidade do cabo com o circuito na direção do computador.

Utilizar o HP LAN-Wireless Protection (apenas em alguns produtos)
Num ambiente LAN, pode configurar o HP LAN-Wireless Protection para proteger a sua rede LAN de acesso 
não autorizado de comunicação sem fios. Quando o HP LAN-Wireless Protection está ativado, a ligação WLAN 
(Wi-Fi) ou WWAN é desligada quando o computador é ligado diretamente a uma LAN.

Ligar e personalizar o HP LAN-Wireless Protection

1. Ligue um cabo de rede à tomada de rede no computador ou a um dispositivo de ancoragem ou um 
produto de expansão opcional.

2. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador) (BIOS).

● Computadores ou tablets com teclado:

▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:
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▲ Ligue ou reinicie o tablet e, em seguida, prima rapidamente e mantenha premido o botão para 
diminuir o volume, até surgir o menu de Startup (Arranque). Toque em f10 para aceder à 
Computer Setup (Configuração do Computador).

3. Selecione Advanced (Avançado) e, em seguida, selecione Built-in Device Options (Opções de 
dispositivos incorporados).

4. Selecione a caixa de verificação para LAN/WLAN Auto Switching (Comutação automática de LAN/WLAN) 
e/ou LAN/WWAN Auto Switching (Comutação automática de LAN/WWAN) para desligar as ligações 
WLAN e/ou WWAN quando estiver ligado a uma rede LAN.

5. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Utilizar o HP MAC Address Pass Through para identificar o seu 
computador numa rede (apenas em alguns produtos) 

O MAC Address Pass Through fornece uma forma personalizável de identificar o seu computador e as suas 
comunicações em redes. Este sistema de endereço MAC fornece uma identificação única mesmo quando o seu 
computador está ligado através de um adaptador Ethernet. Este endereço está ativado por predefinição.

Personalizar o MAC Address Pass Through
1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador) (BIOS).

● Computadores ou tablets com teclado:

▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

▲ Ligue ou reinicie o tablet e, em seguida, prima rapidamente e mantenha premido o botão para 
diminuir o volume, até surgir o menu de Startup (Arranque). Toque em f10 para aceder à 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Selecione Advanced (Avançado) e, em seguida, selecione MAC Address Pass Through.

3. Na caixa à direita de Host Based MAC Address (Endereço MAC com base em anfitrião), selecione System 
Address (Endereço de sistema) para ativar o MAC Address Pass Through ou Custom Address (Endereço 
personalizado) para personalizar o endereço.

4. Se tiver selecionado Custom (Personalizar), selecione MAC ADDRESS (Endereço MAC), introduza o seu 
endereço de sistema MAC personalizado e, em seguida, prima enter para guardar o endereço.

5. Se o computador tem uma LAN incorporada e gostaria de utilizar o endereço MAC incorporado como o 
endereço MAC do sistema, selecione Reuse Embedded LAN Address (Reutilizar o endereço LAN 
incorporado).

– ou –

Selecione Main (Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, 
selecione Yes (Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.
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As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Utilizar o HP MAC Address Pass Through para identificar o seu computador numa rede (apenas em alguns 
produtos)
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4 Navegar no ecrã

Consoante o modelo do computador, pode navegar no ecrã do computador através de uma ou várias das 
seguintes formas:

● Utilizar gestos de toque diretamente no ecrã do computador.

● Utilizar gestos de toque no Painel Táctil.

● Utilizar um teclado ou rato opcional (adquirido separadamente).

● Utilizar um teclado no ecrã.

● Utilizar um pointing stick.

Utilizar os gestos do Painel Táctil e do ecrã táctil
O Painel Táctil permite-lhe navegar no ecrã do computador e controlar o ponteiro com gestos de toque 
simples. Também pode utilizar os botões esquerdo e direito do Painel Táctil tal como utilizaria os botões 
correspondentes de um rato externo. Para navegar com um ecrã táctil (apenas alguns produtos), toque 
diretamente no ecrã utilizando os gestos descritos neste capítulo.

Para personalizar os gestos e ver vídeos de como funcionam, escreva painel de controlo na caixa de 
procura da barra de tarefas, selecione Painel de Controlo e, em seguida, selecione Hardware e Som. Em 
Dispositivos e Impressoras, selecione Rato.

Alguns produtos incluem um Painel Táctil de precisão, que fornece uma funcionalidade de gestos melhorada. 
Para determinar se possui um Painel Táctil de precisão e encontrar informações adicionais, selecione Iniciar, 
selecione Definições, selecione Dispositivos e, em seguida, selecione Painel Táctil.

NOTA: Salvo indicação, os gestos de toque podem ser utilizados no Painel Táctil e num ecrã táctil.

Tocar
Aponte para um item no ecrã e, em seguida, toque com um dedo na zona do Painel Táctil ou ecrã táctil para 
selecionar o item. Toque duas vezes num item para o abrir.
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Zoom com aproximação de dois dedos
Utilize o zoom com aproximação de dois dedos para reduzir ou ampliar imagens ou texto.

● Afaste colocando dois dedos afastados na zona do Painel Táctil ou ecrã táctil e, em seguida, 
aproximando-os.

● Amplie colocando dois dedos afastados na zona do Painel Táctil ou ecrã táctil e, em seguida, afastando-
os.

Deslizar com dois dedos (Painel Táctil e Painel Táctil de precisão)
Coloque dois dedos ligeiramente afastados na zona do Painel Táctil e, em seguida, arraste-os para cima, para 
baixo, para a esquerda ou para a direita para se deslocar para cima, para baixo ou lateralmente numa página 
ou imagem.

Tocar com dois dedos (Painel Táctil e Painel Táctil de precisão)
Toque com dois dedos na zona do Painel Táctil para abrir o menu de opções do objeto selecionado.

NOTA: O toque com dois dedos realiza a mesma função do que clicar com o botão direito do rato.
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Tocar com três dedos (Painel Táctil e Painel Táctil de precisão)
Por predefinição, o toque com três dedos abre Cortana, um assistente virtual ativado por voz. Toque com três 
dedos na zona do Painel Táctil para realizar o gesto.

Para alterar a função deste gesto num Painel Táctil de precisão, selecione Iniciar, selecione Definições, 
selecione Dispositivos e, em seguida, selecione Painel Táctil. Em Gestos com três dedos, na caixa Toques, 
selecione uma definição de gesto.

Tocar com quatro dedos (Painel Táctil e Painel Táctil de precisão)
Por predefinição, o toque com quatro dedos abre o Centro de Ação. Toque com quatro dedos na zona do 
Painel Táctil para realizar o gesto.

Para alterar a função deste gesto num Painel Táctil de precisão, selecione Iniciar, selecione Definições, 
selecione Dispositivos e, em seguida, selecione Painel Táctil. Em Gestos com quatro dedos, na caixa 
Toques, selecione uma definição de gesto.

Deslizar com três dedos (Painel Táctil e Painel Táctil de precisão)
Por predefinição, o deslize com três dedos alterna entre aplicações abertas e o ambiente de trabalho.

● Deslize com 3 dedos para cima para ver todas as janelas abertas.

● Deslize com 3 dedos para baixo para ver o ambiente de trabalho.

● Deslize com 3 dedos para a esquerda ou direita para alternar entre as janelas abertas.

Para alterar a função deste gesto num Painel Táctil de precisão, selecione Iniciar, selecione Definições, 
selecione Dispositivos e, em seguida, selecione Painel Táctil. Em Gestos com três dedos, na caixa Gestos de 
percorrer, selecione uma definição de gesto.
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Deslizar com quatro dedos (Painel Táctil de precisão)
Por predefinição, o deslize com quatro dedos alterna entre ambientes de trabalho abertos.

● Deslize com 4 dedos para cima para ver todas as janelas abertas.

● Deslize com 4 dedos para baixo para ver o ambiente de trabalho.

● Deslize com 4 dedos para a esquerda ou para a direita para alternar entre ambientes de trabalho 
abertos.

Para alterar a função deste gesto, selecione Iniciar, selecione Definições, selecione Dispositivos e, em 
seguida, selecione Painel Tátil. Em Gestos com quatro dedos, na caixa Gestos de percorrer, selecione uma 
definição de gesto.

Deslizar com um dedo (ecrã tátil)
Utilize o deslizar com um dedo para deslocar ou percorrer listas e páginas, ou para mover um objeto.

● Para mover o ponteiro no ecrã, deslize ligeiramente um dedo no ecrã na direção pretendida.

● Para mover um objeto, prima e mantenha o seu dedo num objeto e, em seguida, arraste o seu dedo para 
mover o objeto.

Utilizar um teclado ou rato opcional
Um teclado ou rato opcional permite-lhe escrever, selecionar itens, percorrer e realizar as mesmas funções 
que executa com os gestos de toque. O teclado permite-lhe também que utilize as teclas de ação e as teclas 
de atalho para realizar funções específicas.

Utilizar um teclado no ecrã (apenas em alguns produtos)
1. Para visualizar um teclado no ecrã, toque no ícone do teclado na área de notificação, na extremidade 

direita da barra de tarefas.

2. Comece a escrever.

NOTA: As palavras sugeridas poderão ser apresentadas sobre o teclado do ecrã. Toque numa palavra 
para a selecionar.

NOTA: As teclas de ação e as teclas de atalho não exibem ou funcionam no teclado no ecrã.
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5 Funcionalidades de entretenimento

Utilize o seu computador HP para trabalho ou lazer e fale com outras pessoas através da câmara, misture 
áudio e vídeo ou ligue dispositivos externos, como um projetor, monitor, televisor ou altifalantes. Consulte 
Componentes na página 3 para localizar as funcionalidades de áudio, vídeo e câmara do seu computador.

Utilizar a câmara (apenas em alguns produtos)
O computador tem uma ou mais câmaras que lhe permitem estabelecer ligação a outras pessoas para 
trabalho ou diversão. A maioria das câmaras permitem conversar em vídeo, gravar vídeo e gravar imagens 
fixas. As câmaras podem estar viradas para frente ou para trás. 

Para determinar que câmaras estão disponíveis no seu produto, consulte Componentes na página 3. Para 
utilizar a câmara, escreva câmara na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Câmara 
na lista de aplicações. Algumas câmaras também fornecem capacidade HD (alta definição), aplicações para 
jogos ou software de reconhecimento facial, como o Windows Hello. Consulte Windows Hello (apenas em 
alguns dispositivos) na página 50 para mais informações sobre como utilizar o Windows Hello.

Pode melhorar a privacidade do seu computador cobrindo a lente com a tampa de privacidade da câmara. Por 
predefinição, a lente da câmara está destapada, mas pode deslizar a tampa de privacidade da câmara para 
bloquear a visão da câmara. Para utilizar a câmara, deslize a tampa de privacidade da câmara na direção 
oposta para revelar a lente.

Utilizar áudio
Pode transferir e ouvir música, transmitir conteúdo de áudio (incluindo rádio) da Internet, gravar áudio ou 
misturar áudio e vídeo para criar multimédia. Também pode reproduzir CDs de música no computador (em 
alguns produtos) ou instalar uma unidade ótica externa para reproduzir CDs. Para usufruir de uma melhor 
experiência, ligue auscultadores ou altifalantes.

Ligar altifalantes
Pode ligar altifalantes com fios ao computador através de uma porta USB ou da tomada combinada de saída 
de áudio (auscultadores)/entrada de áudio (microfone) do computador ou de uma estação de ancoragem.

Para ligar altifalantes sem fios ao computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo. Para ligar 
altifalantes de alta definição ao computador, consulte Configurar o áudio HDMI na página 31. Antes de ligar 
os altifalantes, baixe a definição de volume.

Ligar auscultadores

AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, baixe o nível do volume antes de colocar os auscultadores ou 
os auriculares. Para obter informações de segurança adicionais, consulte os Avisos de Regulamentação, 
Segurança e Ambiente.

Para aceder a este manual:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Documentação HP.

Pode ligar auscultadores com fios à tomada combinada de saída de áudio (auscultadores)/entrada de áudio 
(microfone) do computador.
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Para ligar auscultadores sem fios ao computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Ligar auriculares 

AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, baixe o nível do volume antes de colocar os auscultadores ou 
os auriculares. Para obter informações de segurança adicionais, consulte os Avisos de Regulamentação, 
Segurança e Ambiente.

Para aceder a este manual:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Documentação HP.

Auscultadores combinados com um microfone são designados de auriculares. Pode ligar auriculares com fios 
à tomada de saída de áudio (auscultadores)/entrada de áudio (microfone) do computador.

Para ligar auriculares sem fios ao computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Utilizar as definições de som
Utilize as definições de som para ajustar o volume do sistema, alterar os sons do sistema ou gerir dispositivos 
de áudio.

Para visualizar ou alterar as definições de som:

▲ Escreva painel de controlo na caixa de procura da barra de tarefas e selecione Painel de 
Controlo, seguido de Hardware e Som e por fim Som.

O seu computador poderá incluir um sistema de som melhorado da Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio ou de 
um outro fornecedor. Por conseguinte, o computador poderá incluir funcionalidades de áudio avançadas que 
podem ser controladas através de um painel de controlo de áudio específico para o seu sistema de áudio.

Utilize o painel de controlo de áudio para ver e controlar as definições de áudio.

▲ Escreva painel de controlo na caixa de procura da barra de tarefas e selecione Painel de 
Controlo, depois Hardware e Som e, em seguida, selecione o painel de controlo de áudio específico para 
o seu sistema.

Utilizar vídeo
O seu computador é um dispositivo de vídeo poderoso que lhe permite assistir a transmissão de vídeo a partir 
dos seus websites favoritos e transferir vídeo e filmes para assistir no seu computador, sem ser necessário 
aceder a uma rede.

Para melhorar a experiência de visualização, utilize uma das portas de vídeo do computador para ligar um 
monitor, projetor ou televisor externo.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o dispositivo externo está ligado à porta correta no computador e com o 
cabo correto. Siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Para informações sobre a utilização das funcionalidades de vídeo, consulte o HP Support Assistant.
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Ligar um dispositivo DisplayPort utilizando um cabo de USB Type-C (apenas em 
alguns produtos)

NOTA: Para ligar um dispositivo USB Type-C DisplayPort ao computador, necessita de um cabo USB Type-C, 
adquirido separadamente.

Para ver uma saída de apresentação de vídeo ou de alta resolução num dispositivo DisplayPort externo, ligue 
o dispositivo DisplayPort de acordo com as seguintes instruções:

1. Ligue uma extremidade do cabo USB Type-C à porta USB SuperSpeed e ao conector DisplayPort no 
computador.

2. Ligue a outra extremidade do cabo ao dispositivo DisplayPort externo.

3. Prima f1 para percorrer quatro estados de apresentação:

● Só ecrã do PC: ver a imagem do ecrã apenas no computador.

● Duplicar: ver a imagem do ecrã simultaneamente em ambos, no computador e no dispositivo 
externo.

● Expandir: ver a imagem do ecrã alargada a ambos, no computador e no dispositivo externo.

● Só segundo ecrã: ver a imagem do ecrã apenas no dispositivo externo.

Sempre que prime f1, o estado de apresentação muda.

NOTA: Para obter os melhores resultados, especialmente se escolher a opção Expandir, aumente a 
resolução do ecrã do dispositivo externo da seguinte forma. Selecione o botão Iniciar, selecione 
Definições e, em seguida, selecione Sistema. Em Ecrã, selecione a resolução adequada e, em seguida, 
selecione Manter alterações.
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Ligar dispositivos de vídeo utilizando um cabo HDMI (apenas em alguns produtos)

NOTA: Para ligar um dispositivo HDMI ao seu computador, precisa de um cabo HDMI, adquirido 
separadamente.

Para ver a imagem do ecrã do computador num monitor ou TV de alta definição, ligue o dispositivo de alta 
definição de acordo com as instruções seguintes:

1. Ligue uma das extremidades do cabo HDMI à porta HDMI no computador.

2. Ligue a outra extremidade do cabo ao monitor ou TV de alta definição.

3. Prima f1 para percorrer quatro estados de apresentação:

● Só ecrã do PC: ver a imagem do ecrã apenas no computador.

● Duplicar: ver a mesma imagem do ecrã simultaneamente em ambos, no computador e no 
dispositivo externo.

● Expandir: ver a imagem do ecrã alargada a ambos, no computador e no dispositivo externo.

● Só segundo ecrã: ver a imagem do ecrã apenas no dispositivo externo.

Sempre que prime f1, o estado de apresentação muda.

NOTA: Para obter os melhores resultados, especialmente se escolher a opção Expandir, aumente a 
resolução do ecrã do dispositivo externo da seguinte forma. Selecione o botão Iniciar, selecione 
Definições e, em seguida, selecione Sistema. Em Ecrã, selecione a resolução adequada e, em seguida, 
selecione Manter alterações.

Configurar o áudio HDMI

HDMI é a única interface de vídeo que suporta vídeo e áudio de alta definição. Após ligar uma televisão HDMI 
ao computador, pode ligar o áudio HDMI seguindo estes passos:

1. Clique com o botão direito do rato no ícone Altifalantes na área de notificação, na extremidade direita 
da barra de tarefas e, em seguida, selecione Dispositivos de reprodução.

2. No separador Reprodução, selecione o nome do dispositivo de saída digital.

3. Selecione Predefinir e, em seguida, selecione OK.
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Para devolver a transmissão de áudio aos altifalantes do computador:

1. Clique com o botão direito do rato no ícone Altifalantes na área de notificação, na extremidade direita 
da barra de tarefas e, em seguida, selecione Dispositivos de reprodução.

2. No separador Reprodução, selecione Altifalantes.

3. Selecione Predefinir e, em seguida, selecione OK.

Detetar e ligar ecrãs com fios utilizando o MultiStream Transport
O MultiStream Transport (MST) permite-lhe ligar vários ecrãs com fios ao computador através da porta VGA 
ou dos conectores DisplayPort no seu computador, bem como à porta VGA ou aos conectores DisplayPort num 
hub ou numa estação de ancoragem externa. Pode ligar de diversas formas, consoante o tipo de controlador 
gráfico instalado no seu computador e se este inclui ou não um hub incorporado. Aceda ao Gestor de 
Dispositivos para ficar a conhecer o hardware instalado no seu computador.

▲ Escreva gestor de dispositivos na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, 
selecione a aplicação Gestor de Dispositivos. Verá uma listagem de todos os dispositivos instalados no 
seu computador.

Ligar ecrãs a computadores com gráficos Intel (com um hub opcional)

NOTA: Com um controlador gráfico Intel, pode ligar até 3 dispositivos de visualização.

Para configurar múltiplos ecrãs, siga estes passos:

1. Ligue uma extremidade do cabo USB Type-C (adquirido separadamente) à porta USB SuperSpeed e ao 
conector DisplayPort no computador. Ligue a outra extremidade do cabo ao hub externo (adquirido 
separadamente). Certifique-se de que o transformador da hub está ligado à alimentação CA.

2. Ligue os seus dispositivos de visualização externos à porta VGA ou a conectores DisplayPort no hub.

3. Quando o Windows deteta um monitor ligado ao hub DisplayPort, é apresentada a caixa de diálogo 
DisplayPort Topology Notification (Notificação de topologia de DisplayPort). Selecione as opções 
adequadas para configurar os ecrãs. As opções de múltiplos ecrãs incluem a função Duplicar, que reflete 
o ecrã do computador em todos os dispositivos de visualização ativados, ou Expandir, que estende a 
imagem do ecrã ao longo de todos os dispositivos de visualização ativados.

NOTA: Se esta caixa de diálogo não for apresentada, certifique-se de que cada dispositivo de 
visualização externo está ligado à porta correta do hub. Selecione o botão Iniciar, selecione Definições 
e, em seguida, selecione Sistema. Em Ecrã, selecione a resolução adequada e, em seguida, selecione 
Manter alterações.

Ligar ecrãs a computadores com gráficos Intel (com um hub incorporado)

Com o hub interno e o controlador gráfico Intel, pode ligar até 3 dispositivos de visualização nas seguintes 
configurações:

● Três monitores DisplayPort de 3840 × 2160 ligados a uma estação de ancoragem opcional

● Um monitor DisplayPort de 3840 x 2160 e um monitor HDMI de 1920 x 1200 ligados ao computador

Para configurar múltiplos ecrãs, siga estes passos:

1. Ligue os dispositivos de visualização externos à porta VGA ou conectores da DisplayPort na base do 
computador ou na estação de ancoragem.

2. Quando o Windows deteta um monitor ligado ao hub DisplayPort, é apresentada a caixa de diálogo 
DisplayPort Topology Notification (Notificação de topologia de DisplayPort). Selecione as opções 
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adequadas para configurar os ecrãs. As opções de múltiplos ecrãs incluem a função Duplicar, que reflete 
o ecrã do computador em todos os dispositivos de visualização ativados, ou Expandir, que estende a 
imagem do ecrã ao longo de todos os dispositivos de visualização ativados.

NOTA: Se esta caixa de diálogo não for apresentada, certifique-se de que cada dispositivo de 
visualização externo está ligado à porta correta do hub. Selecione o botão Iniciar, selecione Definições 
e, em seguida, selecione Sistema. Em Ecrã, selecione a resolução adequada e, em seguida, selecione 
Manter alterações.

Detetar e ligar a ecrãs sem fios compatíveis com Miracast (apenas em alguns 
produtos)

NOTA: Para saber qual é o seu tipo de monitor (compatível com Miracast ou Intel WiDi), consulte a 
documentação fornecida com o seu televisor ou dispositivo de visualização secundário.

Para detetar e ligar a ecrãs sem fios compatíveis com Miracast® sem sair das aplicações atuais, siga os passos 
abaixo.

Para abrir o Miracast:

▲ Escreva projetar na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Projetar num 
segundo ecrã. Selecione Ligar a um ecrã sem fios e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar a transferência de dados
O seu computador é um dispositivo de entretenimento poderoso que lhe permite transferir fotografias, 
vídeos e filmes a partir de dispositivos USB para visualizar no computador.

Para otimizar a sua experiência de visualização, utilize uma das portas USB Type-C do computador para ligar 
um dispositivo USB, como um telemóvel, uma câmara, um monitorizador de atividade ou um smartwatch, e 
transfira os ficheiros para o computador.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o dispositivo externo está ligado à porta correta no computador e com o 
cabo correto. Siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Para mais informações sobre como utilizar as funcionalidades USB Type-C, consulte o HP Support Assistant.
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Ligar dispositivos a uma porta USB Type-C (apenas em alguns produtos)

NOTA: Para ligar um dispositivo USB Type-C ao seu computador, precisa de um cabo USB Type-C, adquirido 
separadamente.

1. Ligue uma das extremidades do cabo USB Type-C à porta USB Type-C no computador.

2. Ligue a outra extremidade do cabo ao dispositivo externo.
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6 Gerir energia

O seu computador pode funcionar com alimentação da bateria ou com alimentação externa. Quando o 
computador funciona apenas com alimentação da bateria e uma fonte de alimentação externa não está 
disponível para carregar a bateria, é importante monitorizar e poupar a carga da bateria.

Algumas das funcionalidades de gestão de energia descritas neste capítulo poderão não estar disponíveis no 
seu computador.

Utilizar a Suspensão e a Hibernação 
CUIDADO: Existem várias vulnerabilidades bem conhecidas quando o computador está no estado de 
Suspensão. Para evitar que um utilizador não autorizado aceda aos dados no seu computador, até dados 
encriptados, a HP recomenda que ative a Hibernação em vez do estado de Suspensão sempre que se afaste 
do computador. Esta prática é especialmente importante quando viaja com o seu computador.

CUIDADO: Para reduzir o risco de possível degradação de áudio e vídeo, perda da funcionalidade de 
reprodução de áudio e vídeo ou perda de informações, não inicie a Suspensão ao ler ou escrever num disco ou 
cartão multimédia externo.

O Windows tem dois estados de poupança de energia: Suspensão e Hibernação.

● Suspensão—O modo de suspensão é iniciado automaticamente após um período de inatividade. O seu 
trabalho é guardado na memória, permitindo-lhe retomar o trabalho rapidamente. Também pode iniciar 
o modo de suspensão manualmente. Consoante o modelo do seu computador, o modo de suspensão 
poderá também suportar o modo de suspensão moderno. Este modo mantém algumas operações 
internos ativas e permite que o seu computador receba notificações Web, como e-mails, no modo de 
suspensão. Para mais informações, consulte Iniciar e sair do modo de Suspensão na página 35.

● Hibernação—O modo de hibernação é iniciado automaticamente se a bateria atingir um nível crítico ou 
se o computador tiver estado no modo de suspensão durante um longo período de tempo. No modo de 
Hibernação, o seu trabalho é guardado num ficheiro de hibernação e o computador é desligado. Também 
pode iniciar a Hibernação manualmente. Para mais informações, consulte Iniciar e sair da Hibernação 
(apenas em alguns produtos) na página 36.

Iniciar e sair do modo de Suspensão
Pode iniciar a Suspensão de um dos seguintes modos:

● Selecione o botão Iniciar, selecione o ícone Ligar/Desligar e, em seguida, selecione Suspensão.

● Feche o ecrã (apenas em alguns produtos).

● Prima a tecla de atalho do modo de suspensão (apenas em alguns produtos); por exemplo, fn+f1 ou fn
+f12.

● Prima brevemente o botão para ligar/desligar (apenas em alguns produtos).

Pode sair da Suspensão de um dos seguintes modos:

● Prima o botão para ligar/desligar por breves instantes.

● Se o computador estiver fechado, levante o ecrã (apenas em alguns produtos).
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● Prima uma tecla no teclado (apenas em alguns produtos).

● Toque no Painel Táctil (apenas em alguns produtos).

Quando o computador sair do estado de Suspensão, o seu trabalho reaparece no ecrã.

IMPORTANTE: Caso tenha definido uma palavra-passe necessária para sair do modo de suspensão, tem de 
introduzir a sua palavra-passe do Windows para que o seu trabalho volte ao ecrã.

Iniciar e sair da Hibernação (apenas em alguns produtos)
Pode ativar a Hibernação iniciada pelo utilizador e alterar outras definições de energia e tempos limite 
utilizando as Opções de energia.

1. Clique com o botão direito no ícone de Energia  e, em seguida, selecione Opções de energia.

2. No painel da esquerda, selecione Escolher o que fazem os botões para ligar/desligar (o texto poderá 
variar consoante o produto).

3. Dependendo do seu produto, pode ativar a Hibernação para a alimentação da bateria ou a alimentação 
externa de qualquer das seguintes formas:

● Botão para ligar/desligar—Em Definições do botão para ligar/desligar, botão de suspensão e 
tampa do portátil (o texto poderá variar consoante o produto), selecione Quando primo o botão 
para ligar/desligar e, em seguida, selecione Hibernar.

● Botão de suspensão (apenas em alguns produtos)—Em Definições do botão para ligar/desligar, 
botão de suspensão e tampa do portátil (o texto poderá variar consoante o produto), selecione 
Quando primo o botão de suspensão e, em seguida, selecione Hibernar.

● Tampa do portátil (apenas em alguns produtos)—Em Definições do botão para ligar/desligar, 
botão de suspensão e tampa do portátil (o texto poderá variar consoante o produto), selecione 
Quando fecho a tampa e, em seguida, selecione Hibernar.

● Menu Energia—Selecione Alterar definições que estão atualmente indisponíveis e, em seguida, 
em Definições de encerramento, selecione a caixa de verificação Hibernar.

O menu Energia pode ser acedido ao selecionar o botão Iniciar.

4. Selecione Guardar alterações.

▲ Para iniciar a Hibernação, utilize o método que ativou no passo 3.

▲ Para sair da Hibernação, prima por breves momentos o botão para ligar/desligar.

IMPORTANTE: Caso tenha definido uma palavra-passe necessária para sair do modo de hibernação, tem de 
introduzir a sua palavra-passe do Windows para que o seu trabalho volte ao ecrã.

Encerrar (desligar) o computador
CUIDADO: As informações não guardadas serão perdidas quando o computador encerra. Certifique-se de 
que guarda o seu trabalho antes de desligar o computador.

O comando Encerrar fecha todos os programas abertos, incluindo o sistema operativo e, em seguida, desliga 
o ecrã e o computador.

Encerre o computador quando este não for utilizado ou ficar desligado da fonte de alimentação externa 
durante um longo período de tempo.
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O procedimento recomendado é utilizar o comando Encerrar do Windows.

NOTA: Se o computador estiver no modo de Suspensão ou em Hibernação, primeiro saia do modo de 
Suspensão ou de Hibernação e prima brevemente o botão para ligar/desligar.

1. Guarde o trabalho e feche todos os programas abertos.

2. Selecione o botão Iniciar, selecione o ícone Ligar/Desligar e, em seguida, selecione Encerrar.

Se o computador deixar de responder e não for possível utilizar os procedimentos de encerramento 
anteriores, experimente os seguintes procedimentos de emergência, na sequência fornecida:

● Prima ctrl+alt+delete, selecione o ícone Ligar/Desligar e, em seguida, selecione Encerrar.

● Prima sem soltar o botão para ligar/desligar durante, pelo menos, 10 segundos.

● Se o seu computador tiver uma bateria substituível pelo utilizador (apenas em alguns produtos), 
desligue o computador da alimentação externa e, em seguida, remova a bateria.

Utilizar o ícone Energia e as Opções de Energia
O ícone Energia  está situado na barra de tarefas do Windows. O ícone Energia permite aceder 

rapidamente às definições de energia e visualizar a carga restante da bateria.

● Para ver a percentagem de carga restante da bateria, coloque o ponteiro do rato sobre o ícone de 

Energia .

● Para utilizar as Opções de energia, clique com o botão direito no ícone de Energia  e, em seguida, 

selecione Opções de energia.

Diferentes ícones de Energia indicam se o computador está a funcionar com a bateria ou alimentação externa. 
A colocação do ponteiro do rato sobre o ícone revela uma mensagem, caso a bateria atinja um nível baixo ou 
crítico.

Funcionar com alimentação da bateria
AVISO! Para reduzir potenciais problemas de segurança, utilize apenas a bateria fornecida com o 
computador, uma bateria de substituição fornecida pela HP, ou uma bateria compatível adquirida através da 
HP. 

Se um computador com uma bateria carregada não estiver ligado a uma fonte de alimentação externa, é 
alimentado pela bateria. Quando o computador está desligado e desconectado da alimentação externa, a 
bateria no computador vai descarregando lentamente. O computador exibe uma mensagem quando a bateria 
atinge um nível de bateria fraco ou crítico.

A duração da bateria do computador varia consoante as definições de gestão de energia, os programas em 
execução no computador, a luminosidade do ecrã, os dispositivos externos ligados ao computador e outros 
fatores.

NOTA: Alguns computadores podem alternar entre controladores gráficos para poupar a carga da bateria.
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Utilizar o HP Fast Charge (apenas em produtos selecionados)
A funcionalidade HP Fast Charge permite-lhe carregar rapidamente a bateria do computador. O tempo de 
carregamento pode variar ±10%. Quando a carga restante da bateria estiver entre 0% e 50%, a bateria irá 
carregar até 50% da capacidade máxima num espaço de tempo entre 30 e 45 minutos, consoante o modelo 
do seu computador.

Para utilizar o HP Fast Charge, encerre o computador e, em seguida, ligue o transformador ao computador e à 
alimentação externa.

Mostrar a carga da bateria
Para ver a percentagem de carga restante da bateria, coloque o ponteiro do rato sobre o ícone de Energia 

.

Localizar informações da bateria no HP Support Assistant (apenas em alguns 
produtos)

Para aceder a informações sobre a bateria:

1. Escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP 
Support Assistant.

– ou –

Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.

2. Selecione Resolução de problemas e correções e, em seguida, no separador Diagnóstico, selecione 
Teste de bateria da HP. Se o Teste de bateria da HP indicar que a bateria deve ser substituída, contacte o 
suporte técnico.

O HP Support Assistant fornece as seguintes ferramentas e informações sobre a bateria:

● Teste de bateria da HP

● Informações sobre tipos, especificações, ciclos de vida e capacidade da bateria

Conservar a alimentação da bateria
Para conservar a alimentação da bateria e maximizar a duração da bateria:

● Diminua a luminosidade do ecrã.

● Desligue os dispositivos sem fios que não estejam a ser utilizados.

● Desligue qualquer dispositivo externo não utilizado e que não esteja ligado a uma fonte de alimentação 
externa, como uma unidade de disco rígido externa ligada a uma porta USB.

● Pare, desative ou remova as placas de suporte externas opcionais que não estejam a ser utilizadas.

● Antes de abandonar o trabalho, inicie o modo de Suspensão ou encerre o computador.

Identificar níveis de bateria fraca
Se a bateria for a única fonte de alimentação do computador e atingir um nível baixo ou crítico, ocorre o 
seguinte comportamento:

● A luz da bateria (apenas em alguns produtos) indica um nível de bateria fraco ou crítico.

– ou –
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● O ícone Energia  mostra uma notificação de bateria fraca ou crítica.

NOTA: Para obter mais informações sobre o ícone Energia, consulte Utilizar o ícone Energia e as 
Opções de Energia na página 37.

Perante um nível crítico de bateria, o computador realiza as ações que se seguem:

● Se o modo de Hibernação estiver desativado e o computador estiver ligado ou em modo de Suspensão, o 
computador permanecerá por alguns instantes em suspensão e será encerrado em seguida, perdendo 
todo o trabalho não guardado.

● Se o modo de Hibernação estiver ativado e o computador estiver ligado ou em modo de Suspensão, o 
computador inicia o modo de Hibernação.

Resolver um nível de bateria fraco

Resolver um nível de bateria fraco quando estiver disponível a alimentação externa

Ligue uma das seguintes soluções ao computador e à fonte de alimentação externa:

● Transformador

● Dispositivo de ancoragem ou expansão opcional

● Transformador opcional adquirido como acessório à HP

Resolver um nível de bateria fraco quando não estiver disponível uma fonte de alimentação

Guarde o trabalho e encerre o computador.

Resolver um nível de bateria fraco quando o computador não consegue sair da Hibernação

1. Ligue o transformador ao computador e à fonte de alimentação externa.

2. Saia do modo de Hibernação premindo o botão para ligar/desligar.

Bateria selada de fábrica
Para monitorizar o estado da bateria, ou se a bateria já não tiver capacidade para reter a carga, execute o 
teste HP Battery Check na aplicação HP Support Assistant (apenas em alguns produtos).

1. Escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP 
Support Assistant.

– ou –

Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.

2. Selecione Resolução de problemas e correções e, em seguida, no separador Diagnóstico, selecione 
Teste de bateria da HP. Se o Teste de bateria da HP indicar que a bateria deve ser substituída, contacte o 
suporte técnico.

A(s) bateria(s) deste produto não pode(m) ser facilmente substituída(s) pelos próprios utilizadores. Remover 
ou substituir a bateria pode afetar a sua cobertura de garantia. Se uma bateria já não retiver a carga, contacte 
o suporte técnico.
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Utilizar alimentação externa
Para mais informações acerca da ligação à alimentação externa, consulte o póster Instruções de Configuração 
fornecido na caixa do computador.

O computador não utiliza alimentação da bateria quando está ligado à alimentação externa através de um 
transformador aprovado ou de um dispositivo de ancoragem/expansão opcional.

AVISO! Para reduzir potenciais problemas de segurança, utilize exclusivamente o transformador fornecido 
com o computador, um transformador de substituição fornecido pela HP, ou um transformador compatível 
adquirido à HP.

AVISO! Não carregue a bateria do computador enquanto estiver a bordo de um avião.

Ligue o computador à alimentação externa se se verificar qualquer uma das seguintes condições:

● Ao carregar ou calibrar uma bateria

● Quando instalar ou atualizar o software do sistema

● Quando atualizar o BIOS do sistema

● Ao gravar informações num disco (apenas em alguns produtos)

● Ao executar o Desfragmentador de Disco em computadores com unidades de disco rígido internas

● Ao efetuar uma cópia de segurança ou recuperação

Ao ligar o computador à alimentação externa:

● A bateria começa a carregar.

● O ícone Energia  muda de aspeto.

Quando desliga a alimentação externa:

● O computador muda para a alimentação da bateria.

● O ícone Energia  muda de aspeto.
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7 Segurança

Proteger o computador
As funcionalidades de segurança fornecidas pelo sistema operativo Windows e pelo utilitário Windows 
Computer Setup (Configuração do Computador Windows) (BIOS, que executa sob qualquer sistema operativo) 
podem proteger as suas definições e dados pessoais contra vários riscos.

NOTA: As soluções de segurança são concebidas para funcionar como fator de desencorajamento. Estes 
fatores de desencorajamento podem não evitar que um produto seja indevidamente utilizado ou roubado.

NOTA: Antes de enviar o computador para assistência, efetue cópias de segurança e elimine ficheiros 
confidenciais e, em seguida, remova todas as definições de palavra-passe.

NOTA: Algumas das funcionalidades listadas neste capítulo podem não estar disponíveis no seu 
computador.

NOTA: O seu computador suporta o Computrace, um serviço de segurança online de controlo e recuperação, 
disponível em algumas regiões. Se o computador for furtado, o Computrace poderá identificar a sua 
localização se o utilizador não autorizado aceder à Internet. Tem de adquirir o software e subscrever o serviço 
para utilizar o Computrace. Para mais informações sobre como encomendar o software Computrace, visite 
http://www.hp.com.

Tabela 7-1  Soluções de segurança

Risco para o computador Funcionalidade de segurança

Utilização não autorizada do computador ● O HP Client Security Software, combinado com uma palavra-
passe, smart card, cartão sem contacto, impressões digitais 
registadas ou outra credencial para autenticação

● Palavra-passe de ligação do BIOS

Acesso não autorizado à Computer Setup (Configuração do 
Computador) (BIOS)

Palavra-passe de administrador do BIOS na Computer Setup 
(Configuração do Computador)*

Acesso não autorizado aos conteúdos de uma unidade de disco 
rígido

Palavra-passe do DriveLock (apenas em alguns produtos) na 
Computador Setup (Configuração do Computador)*

Arranque não autorizado a partir de uma unidade de leitura ótica 
externa opcional (somente em alguns produtos), unidade de disco 
rígido externa opcional (somente em alguns produtos) ou 
adaptador de rede interno

Funcionalidade de opções de arranque na Computer Setup 
(Configuração do Computador)*

Acesso não autorizado a uma conta de utilizador do Windows Palavra-passe de utilizador do Windows

Acesso não autorizado aos dados Windows BitLocker

Remoção não autorizada do computador Ranhura do cabo de segurança (utilizada com um cabo de 
segurança opcional apenas em alguns produtos)

* Computer Setup (Configuração do Computador) é um utilitário baseado em ROM incorporado que pode ser utilizado mesmo quando o 
sistema operativo não está a funcionar ou não é carregado. Pode utilizar um dispositivo apontador (painel tátil, pointing stick ou rato 
USB) ou o teclado para navegar e fazer seleções na Computer Setup (Configuração do Computador).

NOTA: Em tablets sem teclado, pode utilizar o ecrã tátil.
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Utilizar palavras-passe
Uma palavra-passe é um grupo de carateres que o utilizador escolhe para proteger as informações existentes 
no computador. Podem ser definidos vários tipos de palavra-passe, dependendo de como pretende controlar 
o acesso às suas informações. As palavras-passe podem ser definidas no Windows ou na Computer Setup 
(Configuração do Computador), que está pré-instalada no computador.

● As palavras-passe de administrador do BIOS, ligação e do DriveLock são definidas na Computer Setup 
(Configuração do Computador) e são geridas pelo BIOS do sistema.

● As palavras-passe do Windows são definidas apenas no sistema operativo Windows.

● Caso se esqueça da palavra-passe de utilizador do DriveLock e da palavra-passe principal do DriveLock 
definidas na Computer Setup (Configuração do Computador), a unidade de disco rígido que se encontra 
protegida pelas palavras-passe é definitivamente bloqueada e não poderá ser utilizada.

Pode utilizar a mesma palavra-passe para uma funcionalidade da Computer Setup (Configuração do 
Computador) e para uma funcionalidade de segurança do Windows.

Utilize as sugestões seguintes para criar e guardar palavras-passe:

● Ao criar palavras-passe, siga os requisitos definidos pelo programa.

● Não utilize a mesma palavra-passe para várias aplicações ou websites, e não reutilize a sua palavra-
passe do Windows para outras aplicações ou websites.

● Utilize a função Password Manager do HP Client Security para guardar os seus nomes de utilizador e 
palavras-passe para os seus websites e aplicações. Pode ler estas informações com segurança se, no 
futuro, não se lembrar delas.

● Não guarde as palavras-passe num ficheiro no computador.

As seguintes tabelas apresentam as palavras-passe de administrador do Windows e do BIOS utilizadas com 
mais frequência e descrevem as respetivas funções.

Definir palavras-passe no Windows
Tabela 7-2  Tipos de palavras-passe do Windows e as suas funções

Palavra-passe Função

Palavra-passe de administrador* Protege o acesso a uma conta de administrador do Windows.

NOTA: Definir a palavra-passe de administrador do Windows 
não define a palavra-passe de Administrador do BIOS.

Palavra-passe de utilizador* Protege o acesso a uma conta de utilizador do Windows.

*Para obter informações sobre definir uma palavra-passe de administrador do Windows ou uma palavra-passe de utilizador do 
Windows, escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP Support Assistant.

Definir palavras-passe na Computer Setup (Configuração do Computador)
Tabela 7-3  Tipos de palavras-passe de Computer Setup (Configuração do Computador) e as suas funções

Palavra-passe Função

Palavras-passe de administrador do BIOS* Protege o acesso à Computer Setup (Configuração do 
Computador).
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Tabela 7-3  Tipos de palavras-passe de Computer Setup (Configuração do Computador) e as suas funções 
(continuação)

Palavra-passe Função

NOTA: Se tiverem sido ativadas as funções para evitar remover 
a palavra-passe de administrador do BIOS, pode não ser capaz de 
a remover até essas funções terem sido desativadas.

Palavra-passe de ligação ● Deve ser introduzida sempre que ligar ou reiniciar o 
computador.

● No caso de se esquecer da sua palavra-passe de ligação, não 
pode ligar nem reiniciar o computador.

Palavra-passe principal do DriveLock* Protege o acesso à unidade de disco rígido interna protegida pelo 
DriveLock e é definida em DriveLock Passwords (Palavras-passe 
do DriveLock) durante o processo de ativação. Esta palavra-passe 
é também utilizada para remover a proteção do DriveLock.

Palavra-passe de utilizador do DriveLock* Protege o acesso à unidade de disco rígido interna protegida pelo 
DriveLock e é definida em DriveLock Passwords (Palavras-passe 
do DriveLock) durante o processo de ativação.

*Para obter informações detalhadas sobre cada uma destas palavras-passe, consulte os tópicos seguintes.

Gerir a palavra-passe de administrador do BIOS
Para definir, alterar ou eliminar essa palavra-passe, siga os seguintes passos:

Configurar uma palavra-passe de administrador do BIOS

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima a tecla f10 para aceder à 
Computer Setup (Configuração do computador).

● Tablets sem teclado:

▲ Desligue o tablet. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para 
diminuir o volume até o menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em 
f10 para entrar na Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Selecione Security (Segurança), selecione Create BIOS administrator password (Criar palavra-passe de 
administrador do BIOS) ou Set Up BIOS administrator password (Configurar palavra-passe de 
administrador do BIOS) (apenas alguns produtos) e, em seguida, prima enter.

3. Escreva uma palavra-passe, quando solicitado.

4. Quando solicitado, escreva novamente a nova palavra-passe para confirmar.

5. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Alterar a palavra-passe de administrador do BIOS

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).
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● Computadores ou tablets com teclado:

▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

▲ Desligue o tablet. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para 
diminuir o volume até o menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em 
f10 para entrar na Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Introduza a sua palavra-passe de administrador do BIOS atual.

3. Selecione Security (Segurança), selecione Change BIOS administrator password (Alterar palavra-passe 
de administrador do BIOS) ou Change Password (Alterar palavra-passe) (apenas alguns produtos) e, em 
seguida, prima enter.

4. Escreva a palavra-passe atual, quando solicitado.

5. Escreva a sua nova palavra-passe, quando solicitado.

6. Quando solicitado, escreva novamente a nova palavra-passe para confirmar.

7. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Eliminar a palavra-passe de administrador do BIOS

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

▲ Desligue o tablet. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para 
diminuir o volume até o menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em 
f10 para entrar na Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Introduza a sua palavra-passe de administrador do BIOS atual.

3. Selecione Security (Segurança), selecione Change BIOS administrator password (Alterar palavra-passe 
de administrador do BIOS) ou Change Password (Alterar palavra-passe) (apenas alguns produtos) e, em 
seguida, prima enter.

4. Escreva a palavra-passe atual, quando solicitado.

5. Quando for solicitada a nova palavra-passe, deixe o campo em branco e prima enter.

6. Quando for novamente solicitada a nova palavra-passe, deixe o campo em branco e prima enter.

7. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.
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As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Introduzir a palavra-passe de administrador do BIOS

Quando lhe for solicitada a BIOS administrator password (Palavra-passe de administrador do BIOS), escreva 
a sua palavra-passe (utilizando o mesmo tipo de teclas utilizado para definir a palavra-passe) e prima enter. 
Após duas tentativas de introdução da palavra-passe de administrador do BIOS sem êxito, deve reiniciar o 
computador e voltar a tentar.

Utilizar as opções de segurança do DriveLock
A proteção do DriveLock evita o acesso não autorizado a conteúdos de uma unidade de disco rígido. O 
DriveLock só pode ser aplicado a unidades de disco rígido internas do computador. Após a aplicação da 
proteção do DriveLock a uma unidade, é necessário introduzir a palavra-passe correta para aceder à unidade. 
A unidade tem de estar inserida no computador ou num replicador de porta avançado para que seja 
desbloqueada.

As opções de segurança do DriveLock oferecem as seguintes funcionalidades:

● Automatic DriveLock (DriveLock automático)—Consulte Selecionar Automatic DriveLock (DriveLock 
automático) (apenas em alguns produtos) na página 45.

● Definir palavra-passe principal do DriveLock—Consulte Selecionar DriveLock manual na página 47.

● Ativar DriveLock—Consulte Ativar o DriveLock e definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock 
na página 48.

Selecionar Automatic DriveLock (DriveLock automático) (apenas em alguns produtos)

Deve de ser definida uma palavra-passe de administrador do BIOS antes de poder ativar o Automatic 
DriveLock (DriveLock automático). Quando o Automatic DriveLock (DriveLock automático) está ativado, uma 
palavra-passe de utilizador do DriveLock aleatória e uma palavra-passe principal do DriveLock derivada da 
palavra-passe de administrador do BIOS são criadas. Quando o computador é ligado, a palavra-passe de 
utilizador aleatória automaticamente desbloqueia a unidade. Se a unidade é movida para outro computador, 
tem de introduzir a palavra-passe de administrador do BIOS para o computador original quando solicitada a 
palavra-passe do DriveLock para desbloquear a unidade.

Ativar o Automatic DriveLock (DriveLock automático)

Para ativar o Automatic DriveLock (DriveLock automático), siga estes passos:

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

1. Desligue o tablet.

2. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para diminuir o volume até o 
menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. No pedido de palavra-passe de administrador do BIOS, introduza a palavra-passe de administrador do 
BIOS e, em seguida, prima enter.
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3. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

4. Utilize a tecla enter, clique esquerdo do rato ou ecrã tátil para selecionar a caixa de verificação 
Automatic DriveLock (DriveLock automático).

5. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Desativar o Automatic DriveLock (DriveLock automático)

Para desativar o Automatic DriveLock (DriveLock automático), siga estes passos:

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

1. Desligue o tablet.

2. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para diminuir o volume até o 
menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. No pedido de palavra-passe de administrador do BIOS, introduza a palavra-passe de administrador do 
BIOS e, em seguida, prima enter.

3. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

4. Selecione uma unidade de disco rígido interna e, em seguida, prima enter.

5. Utilize a tecla enter, clique esquerdo do rato ou ecrã tátil para desmarcar a caixa de verificação 
Automatic DriveLock (DriveLock automático).

6. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Introduzir uma palavra-passe do Automatic DriveLock (DriveLock automático)

Enquanto o Automatic DriveLock (DriveLock automático) está ativado e a unidade permanece ligada ao 
computador original, não será solicitado a introduzir uma palavra-passe do DriveLock para desbloquear a 
unidade. No entanto, se a unidade é movida para outro computador ou a placa do sistema for substituída no 
computador original, o utilizador será solicitado a fornecer a palavra-passe do DriveLock.

Se tal acontecer, quando lhe for solicitada a DriveLock Password (Palavra-passe do DriveLock), escreva a sua 
palavra-passe de administrador do BIOS para o computador original (utilizando o mesmo tipo de teclas 
utilizado para definir a palavra-passe) e prima enter para desbloquear a unidade.
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Após três tentativas incorretas de introdução da palavra-passe, deve encerrar o computador e tentar 
novamente.

Selecionar DriveLock manual

IMPORTANTE: Para evitar que a unidade de disco rígido protegida por DriveLock fique permanentemente 
inutilizável, grave a palavra-passe de utilizador do DriveLock e a palavra-passe principal do DriveLock num 
local seguro afastado do computador. Caso se esqueça de ambas as palavras-passe do DriveLock, a unidade 
de disco rígido será permanentemente bloqueada e já não poderá ser utilizada.

Para aplicar a proteção do DriveLock manualmente a uma unidade de disco rígido interna, deve ser definida 
uma palavra-passe principal e o DriveLock deve estar ativado na Computer Setup (Configuração do 
Computador). Tenha em atenção as seguintes considerações relativas à utilização da proteção do DriveLock:

● Após a aplicação da proteção do DriveLock a uma unidade de disco rígido, a unidade de disco rígido 
apenas pode ser acedida introduzindo a palavra-passe de utilizador ou a palavra-passe principal do 
DriveLock.

● O proprietário da palavra-passe de utilizador do DriveLock deverá ser o utilizador diário da unidade de 
disco rígido protegida. O proprietário da palavra-passe principal do DriveLock pode ser um 
administrador de sistema ou o utilizador diário.

● A palavra-passe de utilizador do DriveLock e a palavra-passe principal do DriveLock podem ser 
idênticas.

Definir a palavra-passe principal do DriveLock

Para definir uma palavra-passe principal do DriveLock, siga estes passos:

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

1. Desligue o tablet.

2. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para diminuir o volume até o 
menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

3. Selecione a unidade de disco rígido que pretende proteger e, em seguida, prima enter.

4. Selecione Set DriveLock Master Password (Definir a palavra-passe principal do DriveLock) e, em 
seguida, prima enter.

5. Leia cuidadosamente o aviso.

6. Siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe principal do DriveLock.
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NOTA: Pode ativar o DriveLock e definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock antes de sair da 
Computer Setup (Configuração do Computador). Para mais informações, consulte Ativar o DriveLock e 
definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock na página 48.

7. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Ativar o DriveLock e definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock

Para ativar o DriveLock e definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock, siga estes passos:

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

1. Desligue o tablet.

2. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para diminuir o volume até o 
menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

3. Selecione a unidade de disco rígido que pretende proteger e, em seguida, prima enter.

4. Selecione Enable DriveLock (Ativar DriveLock) e, em seguida, prima enter.

5. Leia cuidadosamente o aviso.

6. Siga as instruções apresentadas no ecrã para definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock e 
ativar o DriveLock.

7. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Desativar o DriveLock

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:
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1. Desligue o tablet.

2. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para diminuir o volume até o 
menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

3. Selecione a unidade de disco rígido que pretende gerir e, em seguida, prima enter.

4. Selecione Disable DriveLock (Desativar DriveLock) e, em seguida, prima enter.

5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para desativar o DriveLock.

6. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Introduzir uma palavra-passe do DriveLock

Certifique-se de que a unidade de disco rígido está inserida no computador (não num dispositivo de 
ancoragem opcional ou MultiBay externo).

Quando solicitada a DriveLock Password (Palavra-passe do DriveLock), digite a palavra-passe de utilizador 
ou a palavra-passe principal do DriveLock (utilizando as teclas que utilizou para definir a palavra-passe) e, em 
seguida, prima enter.

Após três tentativas incorretas de introdução da palavra-passe, deve encerrar o computador e tentar 
novamente.

Alterar uma palavra-passe do DriveLock 

Para alterar uma palavra-passe do DriveLock na Computer Setup (Configuração do Computador), siga estes 
passos:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar.

3. Quando é solicitada a DriveLock Password (Palavra-passe do DriveLock), insira a palavra-passe de 
utilizador ou a palavra-passe principal atual do DriveLock que está a alterar, prima enter e, em seguida, 
prima ou toque em f10 para entrar na Computer Setup (Configuração do Computador).

4. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

5. Selecione a unidade de disco rígido que pretende gerir e, em seguida, prima enter.

6. Efetue a seleção da palavra-passe do DriveLock que pretende alterar e, em seguida, siga as instruções 
apresentadas no ecrã para introduzir as palavras-passe.
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NOTA: A opção de Change DriveLock Master Password (Alterar a palavra-passe principal do 
DriveLock) é visível apenas se a palavra-passe principal do DriveLock tiver sido fornecida quando foi 
solicitada a DriveLock Password (Palavra-passe do DriveLock) no passo 3.

7. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Windows Hello (apenas em alguns dispositivos)
Em produtos equipados com um leitor de impressões digitais ou uma câmara de infravermelhos, pode utilizar 
o Windows Hello para iniciar sessão através da sua impressão digital ou olhando para a câmara.

Configurar o Windows Hello:

1. Selecione o botão Start (Iniciar), selecione Settings (Definições), selecione Accounts (Contas) e, em 
seguida, selecione Sign-in options (Opções de início de sessão).

2. Para adicionar uma palavra-passe, selecione Add (Adicionar).

3. Selecione Get Started (Introdução) e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para registar 
a sua impressão digital ou ID facial e definir um PIN.

IMPORTANTE: Para evitar problemas de início de sessão com impressões digitais, quando efetuar o 
registo da sua impressão digital certifique-se de que todos os lados do seu dedo são registados pelo 
leitor de impressões digitais.

NOTA: O PIN não tem limitações de tamanho. A predefinição refere-se unicamente a números. Para 
incluir caracteres alfabéticos ou especiais, selecione a caixa de verificação incluir letras e símbolos.

Utilizar o software antivírus
Quando o computador é utilizado para correio eletrónico, funcionamento em rede ou navegar na Internet, o 
computador fica exposto a vírus informáticos. Estes vírus podem desativar o sistema operativo, as aplicações 
ou os utilitários ou ainda provocar o funcionamento incorreto dos mesmos.

O software antivírus pode detetar a maior parte dos vírus, eliminá-los e, na maioria dos casos, reparar danos 
que possam ter causado. Para garantir a proteção constante contra os vírus mais recentes, é necessário 
atualizar o software antivírus.

O Windows Defender está pré-instalado no seu computador. Recomendamos-lhe vivamente que continue a 
utilizar um programa antivírus à sua escolha para proteger completamente o seu computador.

Para mais informações sobre vírus de computador, aceda ao HP Support Assistant.

Utilizar o software de firewall
As firewalls destinam-se a impedir o acesso não autorizado a um sistema ou rede. Uma firewall pode ser um 
programa de software que instala no seu computador e/ou rede ou pode ser uma solução de hardware e 
software.
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Existem dois tipos de firewalls a considerar:

● Firewalls baseadas em anfitriões — Software que protege apenas o computador onde está instalado.

● Firewalls baseadas em rede — Instaladas entre o seu modem DSL ou de cabo e a sua rede doméstica 
para proteger todos os computadores na rede.

Quando uma firewall é instalada num sistema, todos os dados enviados para e a partir do sistema são 
monitorizados e comparados com um conjunto de critérios de segurança definidos pelo utilizador. Os dados 
que não corresponderem a esses critérios são bloqueados.

O seu computador ou equipamento de rede poderá já dispor de uma firewall instalada. Caso contrário, estão 
disponíveis soluções de software de firewall.

NOTA: Em algumas situações, a firewall pode bloquear o acesso a jogos na Internet, interferir com a 
impressora ou partilha de ficheiros numa rede, ou bloquear anexos de mensagens de correio eletrónico 
autorizados. Para solucionar esse problema temporariamente, desative a firewall, execute a tarefa 
pretendida e, em seguida, reative a firewall. Para solucionar permanentemente o problema, reconfigure a 
firewall.

Instalar atualizações de software
O software HP, Windows e de terceiros instalado no seu computador deve ser regularmente atualizado para 
corrigir problemas de segurança e melhorar o desempenho do software.

IMPORTANTE: A Microsoft envia alertas relativamente a atualizações do Windows que podem incluir 
atualizações de segurança. Para proteger o computador contra falhas de segurança e vírus informáticos, 
instale as atualizações da Microsoft assim que receber um alerta.

Pode instalar estas atualizações de forma automática.

Para visualizar ou alterar as definições:

1. Selecione o botão Iniciar, selecione Definições e, em seguida, selecione Atualização e Segurança.

2. Selecione Windows Update e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

3. Para programar um período de tempo para instalar atualizações, selecione Opções Avançadas e, em 
seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o HP Client Security (somente em alguns produtos)
O software HP Client Security está pré-instalado no seu computador. É possível aceder a este software 
através do ícone do HP Client Security na extremidade direita da barra de tarefas ou no Painel de Controlo do 
Windows. Esta ferramenta fornece funcionalidades de segurança que ajudam a impedir o acesso não 
autorizado ao computador, a redes e a dados críticos. Para mais informações, consulte a Ajuda do software 
HP Client Security.

Utilizar o HP Device as a Service (apenas em alguns dispositivos)
O HP DaaS é uma solução de TI baseada na nuvem que permite às empresas gerir de forma eficaz e segura os 
ativos da empresa. O HP DaaS ajuda a proteger os dispositivos contra malware e outros ataques, monitoriza o 
estado de funcionamento do dispositivo e permite reduzir o tempo gasto na resolução de problemas de 
segurança e do dispositivo. Pode transferir e instalar rapidamente o software, que é altamente eficiente em 
termos de custo em comparação com as soluções internas tradicionais. Para mais informações, consulte 
https://www.hptouchpointmanager.com/.
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Utilizar um cabo de segurança opcional (apenas em alguns 
produtos)

Os cabos de segurança (adquiridos separadamente) foram concebidos para funcionar como fator dissuasor, 
mas poderão não evitar que o computador seja utilizado indevidamente ou roubado. Para colocar um cabo de 
segurança no computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Utilizar um leitor de impressões digitais (apenas alguns 
produtos)

Os leitores de impressões digitais integrados estão disponíveis em produtos selecionados. De modo a poder 
utilizar o leitor de impressões digitais, tem de registar as suas impressões digitais no Credential Manager do 
HP Client Security. Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

Depois de registar as suas impressões digitais no Credential Manager, pode utilizar o Password Manager do 
HP Client Security para armazenar e preencher os seus nomes de utilizador e palavra-passe em websites e 
aplicações suportadas.

Localizar o leitor de impressões digitais
O leitor de impressões digitais é um pequeno sensor metálico localizado numa das seguintes áreas do seu 
computador:

● Perto da parte inferior do painel tátil

● No lado direito do teclado

● No lado superior direito do ecrã

● No lado esquerdo do ecrã

● Na parte traseira do ecrã

Dependendo do seu produto, o leitor de impressões digitais poderá estar orientado na horizontal ou na 
vertical.
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8 Manutenção

A manutenção regular do seu computador permite mantê-lo em ótimas condições. Este capítulo explica como 
utilizar ferramentas, tais como o Desfragmentador de Disco e a Limpeza do Disco. Também fornece 
instruções para atualizar programas e controladores, passos para limpar o computador e sugestões para 
viajar com o computador ou expedir o computador.

Melhorar o desempenho
Pode melhorar o desempenho do seu computador ao realizar tarefas de manutenção regulares com 
ferramentas como o Desfragmentador de Disco e a Limpeza do Disco.

Utilizar o Desfragmentador de Disco
A HP recomenda utilizar o Desfragmentador de Disco para desfragmentar a unidade de disco rígido pelo 
menos uma vez por mês.

NOTA: Não é necessário executar o Desfragmentador de Disco em unidades de estado sólido.

Para executar o Desfragmentador de Disco:

1. Ligue o computador à fonte de alimentação.

2. Escreva desfragmentar na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Desfragmentar e otimizar as unidades.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para obter informações adicionais, aceda à Ajuda do software Desfragmentador de Disco.

Utilizar a Limpeza do Disco
Utilize a Limpeza do Disco para procurar ficheiros desnecessários na unidade de disco rígido que pode 
eliminar com segurança para libertar espaço em disco e ajudar o computador a funcionar com maior 
eficiência.

Para executar a Limpeza do Disco:

1. Escreva disco na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Limpeza do Disco.

2. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o HP 3D DriveGuard (apenas em alguns produtos)
O HP 3D DriveGuard protege a unidade de disco rígido, parqueando a unidade e interrompendo pedidos de 
dados caso se verifique qualquer uma das seguintes condições:

● O utilizador deixa cair o computador.

● O utilizador move o computador com o ecrã fechado, enquanto o mesmo está a funcionar com 
alimentação da bateria.

Pouco tempo após a ocorrência de uma destas situações, o HP 3D DriveGuard repõe o funcionamento normal 
da unidade de disco rígido.
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NOTA: Apenas as unidades de disco rígido internas estão protegidas pelo HP 3D DriveGuard. A unidade de 
disco rígido instalada num dispositivo de ancoragem opcional ou ligado a uma porta USB não está protegida 
pelo HP 3D DriveGuard.

NOTA: O HP 3D DriveGuard não é necessário em unidades de estado sólido (SSDs), porque estas não têm 
quaisquer peças móveis.

Identificar o estado do HP 3D DriveGuard

A luz da unidade de disco rígido no computador muda de cor para indicar que a unidade no compartimento da 
unidade de disco rígido principal e/ou a unidade na unidade de disco rígido secundária (apenas em alguns 
produtos) está parqueada.

Atualizar programas e controladores
A HP recomenda que atualize regularmente os seus programas e controladores. As atualizações podem 
resolver problemas e trazer novas funcionalidades e opções para o seu computador. Por exemplo, os 
componentes de gráficos mais antigos podem não funcionar bem com o software de jogos mais recente. Sem 
os controladores mais recentes, não aproveitará ao máximo o seu equipamento.

Visite http://www.hp.com/support para transferir as versões mais recentes de programas e controladores HP. 
Além disso, pode registar-se para receber notificações automáticas quando forem disponibilizadas novas 
atualizações.

Se pretender atualizar os programas e controladores, siga estas instruções:

1. Escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP 
Support Assistant.

– ou –

Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.

2. Selecione Meu notebook, selecione o separador Atualizações e, em seguida, selecione Verificar a 
existência de atualizações e mensagens.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Limpeza do computador
Utilize os produtos seguintes para limpar o computador de forma segura.

● Líquido limpa vidros sem álcool

● Solução de água e sabão neutro

● Pano de limpeza de microfibras seco ou pano de camurça (pano sem energia estática e sem oleosidade)

● Panos sem energia estática

CUIDADO: Evite solventes de limpeza fortes ou toalhetes germicidas que possam danificar de forma 
permanente o seu computador. Se não tem a certeza de que um determinado produto de limpeza é seguro 
para o seu computador, verifique os conteúdos do produto para garantir que este não inclui ingredientes 
como álcool, acetona, cloreto de amónio, cloreto de metileno, peróxido de hidrogénio, nafta e solventes de 
hidrocarboneto.

Materiais fibrosos, como toalhas de papel, podem riscar o computador. Ao longo do tempo, partículas de 
sujidade e agentes de limpeza podem ficar entranhados nos riscos.
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Procedimentos de limpeza
Siga os procedimentos apresentados nesta secção para limpar com segurança o seu computador.

AVISO! Para evitar choques elétricos ou danificar os componentes, não tente limpar o seu computador 
enquanto este estiver ligado.

1. Desligue o computador.

2. Desligue a alimentação CA.

3. Desligue todos os dispositivos externos com alimentação.

CUIDADO: A fim de evitar danos nos componentes internos, não pulverize agentes ou líquidos de limpeza 
diretamente sobre qualquer superfície do computador. Os líquidos pulverizados sobre a superfície podem 
danificar permanentemente os componentes internos.

Limpar o ecrã

Limpe cuidadosamente o ecrã utilizando um pano macio sem pelos humedecido com um produto de limpeza 
sem álcool para vidros. Certifique-se de que o ecrã está seco antes de fechar o computador.

Limpeza das partes laterais ou superior

Para limpar as partes laterais ou superior, utilize um pano macio de microfibras ou um pano de camurça 
humedecido com uma das soluções de limpeza anteriormente indicadas ou utilize um toalhete descartável 
adequado.

NOTA: Ao limpar a tampa do computador, efetue um movimento circular para ajudar a remover a sujidade e 
os resíduos.

Limpar o painel tátil, teclado ou rato (somente em alguns produtos)

AVISO! Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos nos componentes internos, não utilize acessórios 
do aspirador para limpar o teclado. O aspirador pode depositar resíduos domésticos na superfície do teclado.

CUIDADO: Para evitar danos nos componentes internos, não permita que caiam líquidos entre as teclas.

● Para limpar o painel tátil, o teclado ou o rato, utilize um pano macio de microfibras ou um pano de 
camurça humedecido com uma das soluções de limpeza anteriormente indicadas.

● Utilize uma lata de ar comprimido com bocal para impedir que as teclas colem e para remover o pó e 
partículas existentes no teclado.

Viajar com o seu computador ou expedir o computador
Se tiver de viajar com o computador ou expedir o computador, siga estas sugestões para proteger o 
equipamento.

● Prepare o computador para uma viagem ou envio:

– Efetue cópias de segurança das suas informações numa unidade externa.

– Retire todos os discos e todos os cartões multimédia externos, como cartões de memória.
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– Desligue todos os dispositivos externos e, em seguida, desligue os respetivos cabos.

– Encerre o computador.

● Leve uma cópia de segurança das informações. Mantenha a cópia de segurança separada do 
computador.

● Quando viajar de avião, transporte o computador como bagagem de mão; não o despache com o resto 
da bagagem.

CUIDADO: Evite expor a unidade a campos magnéticos. Entre os dispositivos de segurança com 
campos magnéticos incluem-se os dispositivos de segurança instalados em aeroportos e os bastões de 
segurança. As passadeiras rolantes do aeroporto e dispositivos de segurança semelhantes que verificam 
a bagagem de mão utilizam raios-x em vez de magnetismo e não danificam as unidades de disco rígido.

● Se tencionar utilizar o computador durante o voo, preste atenção aos avisos no avião que indicam 
quando é permitido utilizar o computador. A permissão para utilização do computador durante o voo só 
pode ser concedida pela companhia aérea.

● Se for necessário expedir o computador ou uma unidade, utilize uma embalagem protetora adequada e 
escreva "FRÁGIL" no pacote.

● A utilização de dispositivos sem fios poderá ser restringida em alguns ambientes. Essas restrições 
poderão aplicar-se a bordo de aviões, em hospitais, perto de explosivos e em locais perigosos. Se não 
tiver a certeza de quais as normas de utilização aplicáveis a um dispositivo sem fios no seu computador, 
peça autorização para utilizar o computador antes de ligar o equipamento.

● Se estiver a viajar para o estrangeiro, siga estas sugestões:

– Consulte os regulamentos alfandegários relativamente aos computadores de cada um dos países 
ou regiões do seu itinerário.

– Verifique o cabo de alimentação e os requisitos do transformador relativamente a todos os locais 
onde pretende utilizar o computador. As configurações de tensão, frequência e ficha variam.

AVISO! Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos no equipamento, não tente 
ligar o computador com um transformador destinado a aparelhos elétricos.
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9 Efetuar cópias de segurança, restaurar e 
recuperar

Este capítulo fornece informações acerca dos seguintes processos, que são o procedimento padrão para a 
maioria dos produtos:

● Efetuar cópias de segurança das suas informações pessoais - Pode utilizar ferramentas do Windows 
para criar cópias de segurança das suas informações pessoais (consulte Utilizar as ferramentas do 
Windows na página 57).

● Criar um ponto de restauro - Pode utilizar ferramentas do Windows para criar um ponto de restauro 
(consulte Utilizar as ferramentas do Windows na página 57).

● Criar um suporte de dados de recuperação (apenas em alguns produtos) - Pode utilizar a ferramenta 
HP Cloud Recovery Download Tool (apenas em alguns produtos) para criar um suporte de dados de 
recuperação (consulte Utilizar a ferramenta HP Cloud Recovery Download Tool para criar suportes de 
dados de recuperação (apenas em alguns produtos) na página 58).

● Restauro e recuperação - O Windows oferece várias opções para restaurar a partir da cópia de 
segurança, atualizar o computador e restituir o computador ao seu estado original (consulte Utilizar as 
ferramentas do Windows na página 57).

IMPORTANTE: Se for executar procedimentos de recuperação no tablet, a bateria do tablet tem de estar, 
pelo menos, 70% carregada antes de iniciar o processo de recuperação.

IMPORTANTE: Nos tablets com um teclado amovível, ligue o teclado à base do teclado antes de iniciar 
qualquer processo de recuperação.

Efetuar cópias de segurança de informações e criar um suporte 
de dados de recuperação
Utilizar as ferramentas do Windows

IMPORTANTE: O Windows é a única opção que permite-lhe criar cópias de segurança das suas informações 
pessoais. Agende cópias de segurança regulares para evitar a perda de informações.

Pode utilizar as ferramentas do Windows para criar cópias de segurança de informações pessoais e criar 
pontos de restauro do sistema e suportes de dados de recuperação.

NOTA: Se o armazenamento do computador é de 32 GB ou inferior, o Restauro do Sistema da Microsoft está 
desativado por predefinição.

Para mais informações e passos, consulte a aplicação Obter Ajuda.

1. Selecione o botão Iniciar e, em seguida, selecione a aplicação Obter Ajuda.

2. Introduza a tarefa que pretende executar.

NOTA: É necessário estar ligado à Internet para poder aceder à aplicação Obter Ajuda.
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Utilizar a ferramenta HP Cloud Recovery Download Tool para criar suportes de 
dados de recuperação (apenas em alguns produtos)

Pode utilizar a ferramenta HP Cloud Recovery Download Tool para criar um suporte de dados de recuperação 
HP Recovery numa unidade flash USB de arranque.

Para transferir a ferramenta:

▲ Aceda à Microsoft Store e procure a HP Cloud Recovery.

Para obter mais informações, aceda a http://www.hp.com/support, procure a HP Cloud Recovery e, em 
seguida, selecione "PCs HP – Utilizar a ferramenta Cloud Recovery Tool (Windows 10, 7)."

NOTA: Se não consegue criar um suporte de dados de recuperação por si mesmo, contacte o suporte para 
obter discos de recuperação. Aceda a http://www.hp.com/support e, em seguida, selecione o seu país ou 
região e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Restauro e recuperação
Restauro, reposição e atualização utilizando as ferramentas do Windows

O Windows oferece várias opções para restaurar, repor e atualizar o computador. Para mais detalhes, 
consulte Utilizar as ferramentas do Windows na página 57.

Recuperar utilizando o suporte de dados de recuperação HP Recovery
O suporte de dados de recuperação HP Recovery pode ser utilizado para recuperar o sistema operativo 
original e os programas de software que foram instalados de fábrica. Em alguns produtos, pode ser criado 
numa unidade flash USB de arranque utilizando a ferramenta HP Cloud Recovery Download Tool. Para mais 
detalhes, consulte Utilizar a ferramenta HP Cloud Recovery Download Tool para criar suportes de dados de 
recuperação (apenas em alguns produtos) na página 58.

NOTA: Se não consegue criar um suporte de dados de recuperação por si mesmo, contacte o suporte para 
obter discos de recuperação. Aceda a http://www.hp.com/support e, em seguida, selecione o seu país ou 
região e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para recuperar o sistema:

▲ Insira o suporte de dados de recuperação HP Recovery que criou e reinicie o computador.

Alterar a sequência de arranque do computador
Se o computador não reiniciar com o suporte de recuperação de dados HP Recovery, pode alterar a sequência 
de arranque do computador. Esta é a ordem de dispositivos indicados no BIOS onde o computador procura 
informações de arranque. Pode alterar a seleção para uma unidade ótica ou uma unidade flash USB, 
consoante a localização do seu suporte de dados de recuperação HP Recovery.

Para alterar a ordem de arranque:

IMPORTANTE: Nos tablets com um teclado amovível, ligue o tablet à base do teclado antes de iniciar estes 
passos.

1. Insira o suporte de dados de recuperação HP Recovery.

2. Aceda ao menu de Arranque do sistema.

Para computadores ou tablets com teclados ligados:
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▲ Ligue ou reinicie o computador ou tablet, prima rapidamente esc e depois prima f9 para ver as 
opções de arranque.

Para tablets sem teclados:

▲ Ligue ou reinicie o tablet e mantenha premido o botão para aumentar o volume e, em seguida, 
selecione f9.

– ou –

Ligue ou reinicie o tablet e, em seguida, mantenha premido o botão para diminuir o volume e 
selecione f9.

3. Selecione a unidade ótica ou unidade flash USB de onde pretende efetuar o arranque e, em seguida, siga 
as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o HP Sure Recover (apenas em alguns produtos)
Alguns modelos de computadores estão configurados com o HP Sure Recover, uma solução de recuperação do 
sistema operativo do PC incorporada no hardware e firmware. O HP Sure Recover pode restaurar totalmente a 
imagem do SO HP sem o software de recuperação instalado.

Através do HP Sure Recover, um administrador ou utilizador pode restaurar o sistema e instalar:

● A versão mais recente do sistema operativo

● Controladores de dispositivo específicos da plataforma

● Aplicações de software, no caso de uma imagem personalizada

Para ter acesso à documentação mais recente do HP Sure Recover, aceda a http://www.hp.com/support. 
Selecione Encontre o seu produto e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.
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10 Computer Setup (Configuração do 
Computador) (BIOS), TPM e HP Sure Start

Utilizar a Computer Setup (Configuração do Computador) 
A Computer Setup (Configuração do Computador) ou o BIOS (Basic Input/Output System - Sistema de Entrada/
Saída Básico) controla a comunicação entre todos os dispositivos de entrada e saída no sistema (como 
unidades de disco, ecrã, teclado, rato e impressora). A Computer Setup (Configuração do Computador) inclui 
definições para os tipos de dispositivos instalados, a sequência de arranque do computador e para a 
quantidade de memória expandida e de sistema.

NOTA: Tenha muito cuidado ao efetuar alterações na Computer Setup (Configuração do Computador). Os 
erros podem impedir o computador de funcionar corretamente.

Iniciar a Computer Setup (Configuração do computador)
▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima a tecla f10 para aceder à Computer 

Setup (Configuração do computador).

Navegar e selecionar na Computer Setup (Configuração do Computador) 
● Para selecionar um menu ou um item do menu, utilize a tecla Tab e as teclas de seta e, em seguida, 

prima enter ou utilize um dispositivo apontador para selecionar o item.

● Para deslocar para cima e para baixo, selecione a seta para cima ou para baixo no canto superior direito 
do ecrã ou utilize a seta para cima ou para baixo no teclado.

● Para fechar caixas de diálogo abertas e regressar ao ecrã principal da Computer Setup (Configuração do 
Computador), prima esc e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para sair da Computer Setup (Configuração do computador), escolha um dos seguintes métodos:

● Para sair dos menus da Computer Setup (Configuração do computador) sem guardar as suas alterações, 
selecione Main (Principal), selecione Ignore Changes and Exit (Ignorar alterações e sair) e, em seguida, 
selecione Yes (Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

● Para guardar as suas alterações e sair dos menus da Computer Setup (Configuração do computador), 
selecione Main (Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, 
selecione Yes (Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Restaurar predefinições na Computer Setup (Configuração do Computador)

NOTA: A reposição das predefinições não alterará o modo de unidade de disco rígido.
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Para repor todas as predefinições da Computer Setup (Configuração do Computador) para os valores que 
foram definidos de fábrica, siga estes passos:

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador). Consulte Iniciar a Computer Setup (Configuração 
do computador) na página 60.

2. Selecione Main (Principal), selecione Apply Factory Defaults and Exit (Aplicar predefinições de fábrica e 
sair) e, em seguida, selecione Yes (Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

NOTA: Alguns produtos podem apresentar Restaurar predefinições em vez de Aplicar predefinições 
de fábrica e sair.

As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

NOTA: As definições da palavra-passe e de segurança não são alteradas quando forem restauradas as 
definições de fábrica.

Atualizar o BIOS
As versões atualizadas do BIOS podem estar disponíveis no Web site da HP.

A maioria das atualizações do BIOS no Web site da HP estão compactadas em ficheiros comprimidos 
denominados SoftPaqs.

Alguns pacotes de transferência contêm um ficheiro denominado Readme.txt, que inclui informações acerca 
da instalação e da resolução de problemas do ficheiro.

Determinar a versão do BIOS

Para decidir se é necessário atualizar a Computer Setup (Configuração do Computador) (BIOS), comece por 
determinar a versão do BIOS no seu computador.

As informações da versão do BIOS (também conhecidas como data da ROM e BIOS do sistema) podem ser 
acedidas premindo fn+esc (se já estiver no Windows) ou utilizando a Computer Setup (Configuração do 
Computador).

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador). Consulte Iniciar a Computer Setup (Configuração 
do computador) na página 60.

2. Selecione Main (Principal) e, em seguida, selecione System Information (Informações do sistema).

3. Para sair dos menus da Computer Setup (Configuração do computador) sem guardar as suas alterações, 
selecione Main (Principal), selecione Ignore Changes and Exit (Ignorar alterações e sair) e, em seguida, 
selecione Yes (Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Para procurar versões do BIOS mais recentes, consulte Transferir uma atualização do BIOS na página 62.
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Transferir uma atualização do BIOS

CUIDADO: Para reduzir o risco de danos no computador ou uma instalação sem êxito, transfira e instale 
atualizações do BIOS apenas quando o computador estiver ligado a uma alimentação externa fiável com o 
transformador. Não transfira nem instale atualizações do BIOS com o computador com alimentação da 
bateria, ancorado num dispositivo de ancoragem opcional ou ligado a uma fonte de alimentação opcional. 
Durante a transferência e instalação, siga estas instruções:

Não interrompa o fornecimento de energia ao computador desligando o cabo de alimentação da tomada CA.

Não encerre o computador nem inicie o estado de suspensão.

Não insira, remova, ligue ou desligue qualquer dispositivo, cabo ou fio.

1. Escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP 
Support Assistant.

– ou –

Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.

2. Selecione Atualizações e, em seguida, clique em Procurar atualizações e mensagens.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

4. Na área de transferência, siga estes passos:

a. Identifique a atualização do BIOS mais recente e compare-a com a versão atualmente instalada no 
computador. Anote a data, o nome ou outro identificador. Pode necessitar destas informações para 
localizar a atualização posteriormente, após ter sido transferida para a unidade de disco rígido.

b. Siga as instruções apresentadas no ecrã para transferir a sua seleção para a unidade de disco 
rígido.

Anote o caminho da localização na unidade de disco rígido para onde a atualização do BIOS será 
transferida. Deverá aceder a este caminho para instalar a atualização.

NOTA: Se ligar o computador a uma rede, consulte o administrador da rede antes de instalar qualquer 
atualização de software, especialmente atualizações do BIOS do sistema.

Os procedimentos de instalação do BIOS variam. Siga as instruções apresentadas no ecrã após concluída a 
transferência. Se não forem apresentadas instruções, siga estes passos:

1. Escreva ficheiro na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione o Explorador de 
Ficheiros.

2. Selecione a designação da unidade de disco rígido. A designação da unidade de disco rígido é geralmente 
Disco Local (C:).

3. Utilizando o caminho da unidade de disco rígido anotado anteriormente, abra a pasta que contém a 
atualização.

4. Clique duas vezes no ficheiro com a extensão .exe (por exemplo, nomedoficheiro.exe).

A instalação do BIOS é iniciada.

5. Conclua a instalação, seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

NOTA: Depois de uma mensagem no ecrã indicar uma instalação com êxito, pode eliminar o ficheiro da 
transferência da unidade de disco rígido.
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Alterar a sequência de arranque utilizando o comando f9 
Para selecionar dinamicamente um dispositivo de arranque para a sequência de arranque atual, siga estes 
passos:

1. Aceda ao menu Boot Device Options (Opções de dispositivo de arranque):

● Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f9 para aceder ao menu Boot 
Device Options (Opções de dispositivo de arranque).

2. Selecione um dispositivo de arranque, prima enter e, em seguida, siga as instruções apresentadas no 
ecrã.

Definições do BIOS do TPM (apenas em alguns produtos) 
IMPORTANTE: Antes de ativar a funcionalidade do Trusted Platform Module (TPM) neste sistema, deve 
assegurar-se de que a finalidade da utilização do TPM está em conformidade com as leis, regulamentos e 
políticas locais relevantes e que devem ser obtidas aprovações ou licenças, se aplicável. Para quaisquer 
problemas de conformidade resultantes do funcionamento/utilização do TPM que violem os requisitos acima 
mencionados, deverá suportar todas as responsabilidades exclusiva e integralmente. A HP não será 
responsável por quaisquer obrigações relacionadas.

O TPM fornece segurança adicional ao seu computador. Pode alterar as definições do TPM na Computer Setup 
(Configuração do Computador) (BIOS).

NOTA: Se alterar a definição do TPM para Hidden (Oculto), o TPM não é visível no sistema operativo. 

Para aceder às definições do TPM na Computer Setup (Configuração do Computador):

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador). Consulte Iniciar a Computer Setup (Configuração 
do computador) na página 60.

2. Selecione Security (Segurança), selecione TPM Embedded Security (Segurança TPM incorporada) e, em 
seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o HP Sure Start (apenas em alguns produtos)
Alguns modelos de computador estão configurados com o HP Sure Start, uma tecnologia que monitoriza o 
BIOS do seu computador para detetar ataques ou corrupção. Se o BIOS ficar danificado ou for alvo de ataque, 
o HP Sure Start restaura automaticamente o BIOS para o seu respetivo estado anterior seguro, sem a 
intervenção do utilizador.

O HP Sure Start já está configurado e ativado para que a maioria dos utilizadores possa utilizar a configuração 
predefinida do HP Sure Start. A configuração predefinida pode ser personalizada por utilizadores avançados.

Para ter acesso à documentação mais recente do HP Sure Start, aceda a http://www.hp.com/support. 
Selecione Encontre seu produto e, em seguida, siga as instruções no ecrã.
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11 Utilizar o HP PC Hardware Diagnostics

Utilizar a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics Windows 
(apenas em alguns modelos)

O HP PC Hardware Diagnostics Windows é um utilitário baseado no Windows que lhe permite executar testes 
de diagnóstico para determinar se o hardware do computador está a funcionar corretamente. A ferramenta é 
executada dentro do sistema operativo Windows para poder diagnosticar falhas de hardware.

Se o HP PC Hardware Diagnostics Windows não estiver instalado no seu computador, primeiro tem de o 
transferir e instalar. Para transferir o HP PC Hardware Diagnostics Windows, consulte Transferir o HP PC 
Hardware Diagnostics Windows na página 65.

Depois de o HP PC Hardware Diagnostics Windows estar instalado, siga estes passos para acedê-lo a partir da 
Ajuda e Suporte HP ou do HP Support Assistant.

1. Para aceder ao HP PC Hardware Diagnostics Windows a partir da Ajuda e Suporte HP:

a. Selecione o botão Iniciar e, em seguida, selecione Ajuda e Suporte HP.

b. Selecione HP PC Hardware Diagnostics Windows.

– ou –

Para aceder ao HP PC Hardware Diagnostics Windows a partir do HP Support Assistant:

a. Escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP 
Support Assistant.

– ou –

Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.

b. Selecione Resolução de problemas e correções.

c. Selecione Diagnóstico e, em seguida, selecione HP PC Hardware Diagnostics Windows.

2. Quando a ferramenta abrir, clique no tipo de teste de diagnóstico que deseja executar e, em seguida, 
siga as instruções apresentadas no ecrã.

NOTA: Se necessitar de parar um teste de diagnóstico a qualquer momento, selecione Cancelar.

Quando o HP PC Hardware Diagnostics Windows deteta uma falha que requer a substituição de hardware, é 
gerado um código de ID da Falha de 24 dígitos. O ecrã apresenta uma das seguintes opções:

● Apresenta uma ligação para o ID da Falha. Selecione a ligação e siga as instruções apresentadas no ecrã.

● Apresenta um código de Resposta Rápida (QR). Selecione um dispositivo móvel, digitalize o código e, em 
seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

● São apresentadas instruções para contactar o suporte. Siga essas instruções.
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Transferir o HP PC Hardware Diagnostics Windows
● As instruções de transferência da ferramenta de diagnóstico HP PC Hardware Diagnostics Windows são 

fornecidas apenas em inglês.

● Deve utilizar um computador com o Windows para transferir esta ferramenta, porque apenas são 
fornecidos ficheiros .exe.

Transferir a versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics Windows

Para transferir o HP PC Hardware Diagnostics Windows, siga estes passos:

1. Visite http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. É apresentada a página inicial da ferramenta HP PC 
Diagnostics.

2. Selecione Download HP Diagnostics Windows (Transferir o HP Diagnostics Windows) e, em seguida, 
selecione uma localização no seu computador ou uma unidade flash USB.

A ferramenta é transferida para a localização selecionada.

Transferir o HP Hardware Diagnostics Windows através do nome ou do número do produto 
(apenas em alguns produtos)

NOTA: Para alguns produtos, poderá ser necessário transferir o software para uma unidade flash USB, 
utilizando o nome ou o número do produto.

Para transferir a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics Windows através do nome ou do número do 
produto, siga estes passos:

1. Visite http://www.hp.com/support.

2. Selecione Obter software e drivers, selecione o tipo de produto e introduza o nome do produto ou 
número na caixa de procura que é apresentada.

3. Na secção Diagnostics (Diagnóstico), selecione Download (Transferir) e, em seguida, siga as instruções 
apresentadas no ecrã para selecionar a versão de diagnóstico específica do Windows a transferir para o 
seu computador ou unidade flash USB.

A ferramenta é transferida para a localização selecionada.

Instalar o HP PC Hardware Diagnostics Windows
Para instalar o HP PC Hardware Diagnostics Windows, siga estes passos:

▲ Aceda à pasta no seu computador ou na unidade flash USB onde o ficheiro .exe foi transferido, faça 
duplo clique no ficheiro .exe e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o HP PC Hardware Diagnostics UEFI
NOTA: Para computadores Windows 10 S, deve utilizar um computador com Windows e uma unidade flash 
USB para transferir e criar o ambiente de suporte HP UEFI, pelo facto de apenas serem fornecidos 
ficheiros .exe. Para mais informações, consulte Transferir a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics UEFI para 
uma unidade flash USB na página 66.

O HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) permite-lhe executar testes de 
diagnóstico para determinar se o hardware do computador está a funcionar corretamente. A ferramenta é 
executada fora do sistema operativo para poder isolar erros de hardware resultantes de problemas causados 
pelo sistema operativo ou por outros componentes de software.
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Se o seu PC não inicia no Windows, pode utilizar a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics UEFI para 
diagnosticar problemas de hardware.

Quando o HP PC Hardware Diagnostics UEFI deteta uma falha que requer a substituição de hardware, é gerado 
um código de ID da Falha de 24 dígitos. Para obter assistência para resolver o problema:

▲ Selecione Get Support (Obter Suporte) e, em seguida, utilize um dispositivo móvel para ler o código QR 
apresentado no ecrã seguinte. A página Ajuda e Suporte HP - Centro de Assistência aparece com o 
número de ID da Falha e de produto automaticamente preenchidos. Siga as instruções apresentadas no 
ecrã.

– ou –

Contacte o suporte técnico e forneça o código de ID da Falha.

NOTA: Para iniciar o diagnóstico num computador conversível, o seu computador deve estar no modo de 
notebook e deve utilizar o teclado ligado.

NOTA: Se necessitar de parar um teste de diagnóstico, prima esc.

Iniciar a ferramenta de diagnóstico HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Para iniciar o HP PC Hardware Diagnostics UEFI, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e prima rapidamente esc.

2. Prima f2.

O BIOS procura as ferramentas de diagnóstico em três locais, pela seguinte ordem:

a. Unidade flash USB ligada

NOTA: Para transferir a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics UEFI para uma unidade flash 
USB, consulte Transferir a versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics UEFI na página 66.

b. Unidade de disco rígido

c. BIOS

3. Quando a ferramenta de diagnóstico abrir, selecione o idioma, selecione o tipo de teste de diagnóstico 
que pretende executar e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Transferir a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics UEFI para uma unidade flash 
USB

Transferir a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics UEFI para uma unidade flash USB pode ser útil nas 
seguintes situações:

● O HP PC Hardware Diagnostics UEFI não está incluído na imagem de pré-instalação.

● O HP PC Hardware Diagnostics UEFI não está incluído na partição HP Tool.

● A unidade de disco rígido está danificada.

NOTA: As instruções de transferência do HP PC Hardware Diagnostics UEFI são fornecidas apenas em inglês 
e tem de utilizar um computador Windows para transferir e criar o ambiente de suporte HP UEFI, porque 
apenas são fornecidos ficheiros .exe.

Transferir a versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Para transferir a versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics UEFI para uma unidade flash USB:
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1. Visite http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. É apresentada a página inicial da ferramenta HP PC 
Diagnostics.

2. Selecione Transferir o HP Diagnostics UEFI e, em seguida, selecione Executar.

Transferir o HP PC Hardware Diagnostics UEFI através do nome ou do número do produto (apenas 
em alguns produtos)

NOTA: Para alguns produtos, poderá ser necessário transferir o software para uma unidade flash USB, 
utilizando o nome ou o número do produto.

Para transferir o HP PC Hardware Diagnostics UEFI por nome ou número do produto (somente em alguns 
dispositivos) para uma unidade flash USB:

1. Visite http://www.hp.com/support.

2. Introduza o nome ou o número do produto, selecione o seu computador e, em seguida, selecione o 
sistema operativo.

3. Na secção Diagnóstico, siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar e transferir a versão 
específica do UEFI Diagnostics pretendida.

Utilizar as definições Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI 
(apenas em alguns produtos)

A Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI é uma funcionalidade de firmware (BIOS) que transfere o HP PC 
Hardware Diagnostics UEFI para o seu computador. Executa os diagnósticos no seu computador e, em 
seguida, poderá carregar os resultados para um servidor pré-configurado. Para mais informações sobre a 
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, aceda a http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags e, em seguida, 
selecione Find out more (Obter mais informações).

Transferir a ferramenta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

NOTA: O Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI também está disponível como um Softpaq que pode ser 
transferido para um servidor.

Transferir a versão mais recente do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Para transferir a versão mais recente do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, siga estes passos:

1. Visite http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. É apresentada a página inicial da ferramenta HP PC 
Diagnostics.

2. Selecione Transferir Diagnóstico Remoto e, em seguida, selecione Executar.

Transferir o Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI através do nome ou do número do produto

NOTA: Para alguns produtos, poderá ser necessário transferir o software utilizando o nome ou o número do 
produto.

Para transferir o Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI através do nome ou do número do produto, siga 
estes passos:
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1. Visite http://www.hp.com/support.

2. Selecione Obter software e drivers, selecione o tipo de produto, introduza o nome do produto ou 
número na caixa de procura que é apresentada, selecione o seu computador e, em seguida, selecione o 
seu sistema operativo.

3. Na secção Diagnostics (Diagnóstico), siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar e 
transferir a versão UEFI remoto para o produto.

Personalizar as definições Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Utilizar a definição Remote HP PC Hardware Diagnostics na Computer Setup (Configuração do Computador) 
(BIOS) permite-lhe efetuar as seguintes personalizações:

● Definir um agendamento para executar diagnósticos autónomos. Pode também iniciar diagnósticos 
imediatamente no modo interativo ao selecionar Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics 
(Executar Remote HP PC Hardware Diagnostics).

● Definir a localização para transferir as ferramentas de diagnóstico. Esta funcionalidade disponibiliza 
acesso às ferramentas a partir do website da HP ou a partir de um servidor que tenha sido pré-
configurado para utilização. O computador não precisa do armazenamento local tradicional (como uma 
unidade de disco ou unidade flash USB) para executar o diagnóstico remoto.

● Definir uma localização para armazenar os resultados do teste. Pode também definir as definições de 
nome de utilizador e palavra-passe utilizadas para carregamentos.

● Apresentar as informações de estado sobre o diagnóstico executado anteriormente.

Para personalizar as definições Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na Computer Setup 
(Configuração do Computador).

2. Selecione Advanced (Avançado) e, em seguida, Settings (Definições).

3. Efetue as suas seleções de personalização.

4. Selecione Main (Principal) e, em seguida, Save Changes and Exit (Guardar Alterações e Sair) para 
guardar as definições.

As alterações produzirão efeitos quando o computador for reiniciado.
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12 Especificações

Potência de entrada
As informações sobre alimentação fornecidas nesta secção podem ser úteis, caso tencione levar o 
computador para o estrangeiro.

O computador funciona com corrente contínua, que poderá ser fornecida por uma fonte de alimentação CA 
(corrente alterna) ou CC (corrente contínua). A fonte de alimentação CA tem de fornecer uma tensão de 100 a 
240 V, 50 a 60 Hz. Embora o computador possa ser ligado a uma fonte de alimentação CC independente, só 
deve ser alimentado através de um transformador de CA ou de uma fonte de alimentação CC fornecidos e 
aprovados pela HP para utilização com o computador.

O computador pode funcionar com corrente contínua dentro das seguintes especificações. A tensão e a 
corrente de funcionamento do computador estão indicadas na etiqueta de regulamentação.

Tabela 12-1  Especificações da fonte de alimentação CC

Potência de entrada Classificação

Tensão e corrente de funcionamento 5 V cc a 2 A / 12 V cc a 3 A / 15 V cc a 3 A – 45 W USB-C

5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 12 V cc a 3,75 A / 15 V cc a 3 A – 45 W 
USB-C

5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 3,75 A / 12 V cc a 3,75 A / 15 V 
cc a 3 A / 20 V cc a 2,25 A – 45 W USB-C

5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 4,33 A / 20 V cc 
a 3,25 A – 65 W USB-C

5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 5 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 
4,33 A / 20 V cc a 3,25 A – 65 W USB-C

5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 5 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 5 
A / 20 V cc a 4,5 A – 90 W USB-C

19,5 V cc a 2,31 A – 45 W

19,5 V cc a 3,33 A – 65 W

19,5 V cc a 4,62 A – 90 W

19,5 V cc a 6,15 A – 120 W

19,5 V cc a 6,9 A – 135 W

19,5 V cc a 7,70 A – 150 W

19,5 V cc a 10,3 A – 200 W

19,5 V cc a 11,8 A – 230 W

19,5 V cc a 16,92 A – 330 W

NOTA: Este equipamento foi concebido para sistemas de alimentação TI na Noruega, com uma tensão fase a 
fase não superior a 240 V rms.
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Ambiente operativo
Tabela 12-2  Especificações do ambiente operativo

Fator Métricas EUA

Temperatura

Em funcionamento (a gravar disco ótico) 5 °C a 35 °C 41 °F a 95 °F

Desligado -20 °C a 60 °C -4 °F a 140 °F

Humidade relativa (sem condensação)

Em funcionamento 10% a 90% 10% a 90%

Desligado 5% a 95% 5% a 95%

Altitude máxima (sem pressurização)

Em funcionamento -15 m a 3048 m -50 pés a 10.000 pés

Desligado -15 m a 12.192 m -50 pés a 40.000 pés
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13 Descarga eletrostática

A descarga eletrostática é a libertação de eletricidade estática quando dois objetos entram em contacto — 
por exemplo, o choque que recebe quando caminha em cima de um tapete e toca numa maçaneta de porta de 
metal.

Uma descarga de eletricidade estática por meio dos dedos ou de outros condutores eletrostáticos pode 
danificar os componentes eletrónicos.

IMPORTANTE: Para evitar danos no computador, numa unidade ou perda de informações, devem ser 
tomadas as seguintes precauções:

● Se as instruções de remoção ou instalação indicarem que deve desligar o computador, faça-o depois de 
se certificar de que está devidamente ligado à terra.

● Mantenha os componentes nos recipientes de proteção contra eletricidade estática até estar pronto 
para instalá-los.

● Evite tocar nos pinos, condutores e circuitos. Manuseie componentes eletrónicos o menos possível.

● Utilize ferramentas não magnéticas.

● Antes de manusear componentes, descarregue a eletricidade estática tocando numa superfície metálica 
não pintada.

● Se remover um componente, coloque-o num recipiente com proteção eletrostática.
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14 Acessibilidade

A HP e a acessibilidade
Como a HP trabalha no sentido de integrar a diversidade, a inclusão e o trabalho/vida no tecido da empresa, 
isto reflete-se em tudo o que a HP faz. A HP esforça-se por criar um ambiente inclusivo focado em ligar as 
pessoas ao poder da tecnologia no mundo inteiro.

Encontrar as ferramentas tecnológicas de que necessita
A tecnologia pode libertar o seu potencial humano. A tecnologia de apoio (TA) elimina barreiras e ajuda-o a 
criar independência em casa, no trabalho e na comunidade. A tecnologia de apoio (TA) ajuda a aumentar, 
manter e melhorar as capacidades funcionais das tecnologias eletrónica e de informação. Para mais 
informações, consulte Encontrar a melhor tecnologia de apoio na página 73.

O compromisso da HP
A HP está empenhada em fornecer produtos e serviços acessíveis a pessoas com deficiência. Este 
compromisso corrobora os objetivos de diversidade da empresa e é uma forma de assegurar que todos têm 
acesso aos benefícios da tecnologia.

O objetivo de acessibilidade da HP é conceber, produzir e comercializar produtos e serviços que possam ser 
usados de forma eficaz por todos, incluindo por pessoas com deficiência, de forma autónoma ou com 
dispositivos de assistência adequados.

Para atingir esse objetivo, esta Política de Acessibilidade estabelece sete objetivos principais para guiar as 
ações da HP. Todos os gestores e colaboradores da HP devem apoiar estes objetivos e a sua implementação 
de acordo com as suas funções e responsabilidades:

● Aumentar o nível de consciencialização sobre problemas de acessibilidade dentro da HP e fornecer aos 
colaboradores a formação de que necessitam para conceber, produzir, comercializar e disponibilizar 
produtos e serviços acessíveis.

● Desenvolver diretrizes de acessibilidade de produtos e serviços, e manter os grupos de desenvolvimento 
de produtos responsáveis pela implementação destas diretrizes onde for possível a nível competitivo, 
técnico e económico.

● Envolver as pessoas com deficiência no desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e na conceção e 
nos testes dos produtos e serviços.

● Documentar funcionalidades de acessibilidade e disponibilizar as informações sobre os produtos e 
serviços HP ao público de uma forma acessível.

● Estabelecer relações com tecnologia assistiva líder e fornecedores de soluções.

● Apoiar a investigação e o desenvolvimento internos e externos que irão melhorar a tecnologia assistiva 
relevante para os produtos e serviços HP.

● Apoiar e contribuir para normas industriais e diretrizes para acessibilidade.
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International Association of Accessibility Professionals (IAAP) (Associação 
Internacional dos Profissionais de Acessibilidade)

A IAAP é uma associação sem fins lucrativos focada no avanço da profissão de acessibilidade através de 
redes, educação e certificação. O objetivo é ajudar os profissionais de acessibilidade a desenvolver e avançar 
as suas carreiras e permitir uma melhor integração da acessibilidade nos produtos e infraestrutura das 
organizações.

Como membro fundador, a HP associou-se para participar com outras organizações no avanço do campo de 
acessibilidade. Este compromisso apoia o objetivo de acessibilidade da HP de conceber, produzir e 
comercializar produtos e serviços que possam ser utilizados de forma eficaz por pessoas com deficiência.

A IAAP fortalecerá a nossa profissão ao ligar indivíduos, estudantes e organizações a nível global para 
aprenderem uns com os outros. Se estiver interessado em saber mais, vá a 
http://www.accessibilityassociation.org para se juntar à comunidade online, inscrever-se para receber 
boletins informativos e saber mais sobre as opções de membros.

Encontrar a melhor tecnologia de apoio
Todos, incluindo as pessoas com deficiência ou limitações relacionadas com a idade, deverão ser capazes de 
comunicar, expressarem-se e ligarem-se ao mundo utilizando tecnologia. A HP está empenhada em 
aumentar a consciencialização sobre a acessibilidade dentro da HP e com os nossos clientes e parceiros. Quer 
seja com tipos de letra grandes para uma fácil leitura, o reconhecimento de voz para permite-lhe dar 
descanso às suas mãos ou qualquer outra tecnologia assistiva para o ajudar com a sua situação específica — 
uma variedade de tecnologias assistivas tornam os produtos HP de fácil utilização. Como escolher?

Avaliar as suas necessidades

A tecnologia pode libertar o seu potencial. A tecnologia de apoio (TA) elimina barreiras e ajuda-o a criar 
independência em casa, no trabalho e na comunidade. A tecnologia de apoio (TA) ajuda a aumentar, manter e 
melhorar as capacidades funcionais das tecnologias eletrónica e de informação.

Pode escolher entre vários produtos AT. A sua avaliação AT deve permitir-lhe avaliar vários produtos, 
responder às suas questões e facilitar a sua seleção da melhor solução para a sua situação. Verá que os 
profissionais qualificados para efetuarem avaliações AT vêm de várias áreas, incluindo pessoas licenciadas ou 
com certificados em fisioterapia, terapia ocupacional, patologia da fala/linguagem e outras áreas de 
conhecimentos. Outros, embora não certificados ou licenciados, poderão também fornecer informações de 
avaliação. Terá de perguntar sobre a experiência, os conhecimentos e os honorários do indivíduo para 
determinar se se adequam às suas necessidades.

Acessibilidade para dispositivos da HP

As seguintes hiperligações fornecem informações sobre as funcionalidades de acessibilidade e tecnologia 
assistiva, se aplicável, incluídas nos vários produtos da HP. Estes recursos irão ajudá-lo a selecionar as 
funcionalidades de tecnologia assistiva específicas e o(s) produto(s) mais adequado(s) para a sua situação.

● HP Elite x3 – Opções de Acessibilidade (Windows 10 Mobile)

● PCs HP – Opções de Acessibilidade do Windows 7

● PCs HP – Opções de Acessibilidade do Windows 8

● PCs HP – Opções de Acessibilidade do Windows 10

● Tablets HP Slate 7 – Ativar as Funcionalidades de Acessibilidade no seu Tablet HP (Android 4.1/Jelly 
Bean)

● PCs HP SlateBook – Ativar as Funcionalidades de Acessibilidade (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)
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● PCs HP Chromebook – Ativar as Funcionalidades de Acessibilidade no seu HP Chromebook ou 
Chromebox (Chrome OS)

● Compras HP – periféricos para os produtos da HP

Se necessitar de suporte adicional com as funcionalidades de acessibilidade no seu produto HP, consulte 
Contactar o suporte técnico na página 76.

Hiperligações adicionais a parceiros e fornecedores externos que podem fornecer assistência adicional:

● Informações sobre Acessibilidade da Microsoft (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office)

● Informações sobre Acessibilidade de Produtos Google (Android, Chrome, Aplicações Google)

● Tecnologias Assistivas ordenadas por tipo de deficiência

● Tecnologias Assistivas ordenadas por tipo de produto

● Fornecedores de Tecnologias Assistivas com descrições de produtos

● Assistive Technology Industry Association (ATIA) (Associação da Indústria de Tecnologias Assistivas)

Normas e legislação
Normas

A Secção 508 das normas do Federal Acquisition Regulation (FAR) foi criada pela United States Access Board 
para abordar o acesso à tecnologia de informação e comunicação (ICT) por pessoas com deficiências físicas, 
sensoriais ou cognitivas. As normas contêm critérios técnicos específicos para diversos tipos de tecnologias, 
assim como requisitos baseados no desempenho que centram-se nas capacidades funcionais dos produtos 
abrangidos. Critérios específicos abrangem aplicações de software e sistemas operativos, informações 
baseadas na web e aplicações, computadores, produtos de telecomunicações, vídeo e multimédia, e produtos 
fechados autónomos.

Mandato 376 – EN 301 549

A norma EN 301 549 foi criada pela União Europeia dentro do Mandato 376 como a base de uma toolkit online 
para contratos públicos de produtos ICT. A norma especifica os requisitos de acessibilidade funcional 
aplicáveis a produtos e serviços ICT, juntamente com uma descrição dos procedimentos de teste e a 
metodologia de avaliação para cada requisito de acessibilidade.

Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG - Web Content Accessibility 
Guidelines)

As Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines) da 
Iniciativa de Acessibilidade à Web (WAI - Web Accessibility Initiative) do W3C ajudam os web designers e os 
programadores a criar sites que melhor vão ao encontro das pessoas com deficiências ou limitações 
relacionadas com a idade. As WCAG avançam a acessibilidade em toda a gama de conteúdo web (texto, 
imagens, áudio e vídeo) e aplicações web. As WCAG podem ser testadas com precisão, são fáceis de 
compreender e utilizar, e permitem aos programadores web a flexibilidade para a inovação. As WCAG 2.0 
também foram aprovadas como a norma ISO/IEC 40500:2012.

As WCAG abordam especificamente as barreiras ao acesso à web experienciadas por pessoas com deficiências 
visuais, auditivas, físicas, cognitivas e neurológicas e por utilizadores web com uma idade mais avançada com 
necessidades de acessibilidade. As WCAG 2.0 fornecem as características de conteúdo acessível:
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● Percetível (por exemplo, ao abordar alternativas de texto para imagens, legendas de áudio, 
adaptabilidade de apresentação e contraste de cores)

● Operável (ao abordar o acesso ao teclado, contraste de cores, temporização de entradas, prevenção de 
convulsões e navegabilidade)

● Compreensível (ao abordar a capacidade de leitura, previsibilidade e assistência de entradas)

● Robusto (por exemplo, ao abordar a compatibilidade com as tecnologias assistivas)

Legislação e regulamentos
A acessibilidade às TI e às informações tornou-se uma área com maior importância legislativa. As ligações 
fornecem informações sobre legislação, regulamentos e normas importantes.

● Portugal

● Canadá

● Europa

● Reino Unido

● Austrália

● Internacional

Recursos e hiperligações úteis sobre acessibilidade
As seguintes organizações poderão ser bons recursos para obter informações sobre deficiências e limitações 
relacionadas com a idade.

NOTA: Isto não é uma lista exaustiva. Estas organizações são fornecidas apenas para fins informativos. A 
HP não assume qualquer responsabilidade relativamente às informações ou contactos que poderá encontrar 
na Internet. A listagem nesta página não implica o endosso da HP.

Organizações
● American Association of People with Disabilities (AAPD)

● The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)

● Hearing Loss Association of America (HLAA)

● Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)

● Lighthouse International

● National Association of the Deaf

● National Federation of the Blind

● Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)

● Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)

● W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
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Instituições educacionais
● California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)

● University of Wisconsin - Madison, Trace Center

● University of Minnesota - programa informático de acomodações

Outros recursos relacionados com deficiência
● ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program

● Rede global para negócios e deficiência ILO

● EnableMart

● European Disability Forum

● Job Accommodation Network

● Microsoft Enable

Ligações da HP
O nosso formulário web de contacto

Manual de segurança e conforto da HP

Vendas do setor público da HP

Contactar o suporte técnico
NOTA: Suporte apenas em inglês.

● Os clientes que forem surdos ou tiverem dificuldades de audição e que tenham questões sobre o suporte 
técnico ou a acessibilidade dos produtos da HP:

– Podem utilizar o TRS/VRS/WebCapTel para ligar através do telefone (877) 656-7058, de segunda a 
sexta-feira entre as 6h e as 21h, Hora das Regiões Montanhosas nos Estados Unidos.

● Os clientes com outras deficiências ou limitações relacionadas com a idade que tenham alguma questão 
sobre o suporte técnico ou a acessibilidade de produtos da HP, podem escolher uma das seguintes 
opções:

– Contacte-nos através do telefone (888) 259-5707, de segunda a sexta-feira entre as 6h e as 21h, 
Hora das Regiões Montanhosas nos Estados Unidos.

– Preencha o Formulário de contacto para pessoas com deficiência ou limitações relacionadas com a 
idade.
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HP ProBook 445 G7 Notebook PC

Página Inicial Produtos Softwares e drivers Diagnósticos Contato

Suporte de Negócios

  

Já tem uma conta HP? Faça a seleção com base nos produtos que você possui.  Fazer login  / Registrar-
se

HP ProBook 445 G7 Notebook PC

Escolher uma série de produtos
diferente

Status da Garantia:  Não especificado - Verificar status de garantia?

Precisa das especificação
completas, informações de
atualização ou informações do
sistema operativo?
O que é isso?

Escanear Agora

 Solução de problemas 
 Software, Drivers e Firm…

 Como utilizar

 Informações de produto Executar correção em um clique
Diagnóstico e correção de problemas comuns.

Powered by 
 HP Support Assistant

Solução de problemas

Observação: Nem todos os artigos poderão estar disponíveis em
português. Consequentemente, artigos em inglês também podem ser
exibidos.

Privacidade  - Termos

  

 Explorar Comprar Suporte 

 Fazer login /  Registrar-se 

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Checar sua garantia

Verificar garantia

Verificar a garantia manualmente
* Campos obrigatórios

Ao preencher e enviar este formulário, você concorda com o uso de
seus dados de acordo com a declaração de privacidade da
HP. Saiba mais sobre a política de privacidade da HP

País/região de compra *

Brasil 

Exemplo: HU265BM18V

 Número de série  * ?
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 Manuais do usuário

 Orientadores

 Boletins e Avisos

 Mais opções de suporte

Conteúdos em destaque para o tópico selecionado
 Tela, LCD ou monitor danificado

Artigos correspondentes ao tópico selecionado
 Solucionar problemas de configuração e de conexão com a Internet em
uma WLAN, rede sem fio ou Wi-Fi (Windows 7)
 Solucionar problemas de conexão perdida com a Internet ou com o e-mail
em uma rede sem fio (Windows 7)
 o computador superaquece ou desliga inesperadamente
 
 Error: DriveLock is temporarily not available for this drive
 'ME state in recovery mode' Error Displays During POST
 System Fan (90b) error message on startup
 Unknown Device in Device Manager with Description
"ACPI\IFX0102\4&28738126&0"

Verificação no
ajuste de

desempenho

Verificação de
Rede

Verificação de
Bateria

Verificação de
Áudio

País/região:  Brasil 

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com

investidores

Impacto sustentável

Relações Públicas

(POR)

A Oficina

Como comprar

Loja Online

Ligue para um

revendedor HP

Encontre um

revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Registrar seu produto

Verificar o status do

reparo

Parceiros da HP

Programa HP Partner

First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

Permaneça conectado

    
Privacidade  - Termos
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Verificar a garantia manualmente
* Campos obrigatórios

Ao preencher e enviar este formulário, você concorda com o uso de
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HP. Saiba mais sobre a política de privacidade da HP
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Verificar a garantia manualmente
* Campos obrigatórios

Ao preencher e enviar este formulário, você concorda com o uso de
seus dados de acordo com a declaração de privacidade da
HP. Saiba mais sobre a política de privacidade da HP

País/região de compra *

Brasil 

Exemplo: HU265BM18V

 Número de série  * ?
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Software e drivers para
HP ProBook 445 G7 Notebook PC

Escolher uma série de produtos diferente

Sistema operacional detectado:  Windows 10 (64 bits) Escolha um
sistema operacional diferente

Suporte ao Cliente HP - Downloads de Software e
Driver

Página Inicial Produtos Softwares e drivers Diagnósticos Contato

Suporte de Negócios

 



Página inicial do produto   Baixar   

Abra tudo Versão
Tamanho do

arquivo

Data de

lançamento 

 Todos os drivers

 BIOS-Firmware do sistema (1)

HP BIOS and System Fir
mware (S79)

01.02.01 Rev.
A

13.9 MB 7 de jul de 20
20

Download

 Diagnóstico (2)

 Driver-Add-Ons (1)

  

 Explorar Comprar Suporte 

 Fazer login /  Registrar-se 
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 Driver-Armazenamento (2)

 Driver-Áudio (1)

 Driver-Chipset (1)

AMD Chipset Driver - Re
noir

2.05.08.216
Rev.A

48.2 MB 2 de jul de 20
20

Download

 Driver-Placa de vídeo (1)

 Driver-Rede (8)

 Driver Bluetooth Intel 21.90.2.1 Re
v.A

36.1 MB 16 de jul de 2
020

Download

 Driver da controladora
de interface de rede (NI
C) Realtek

10.40.416.20
20 Rev.A

0.8 MB 9 de jul de 20
20

Download

 Driver de WLAN Intel 21.90.3.2 Re
v.P

23.0 MB 9 de jun de 2
020

Download

 Driver do Bluetooth Rea
ltek série RTL8xxx (Win
dows 10 DCHU)

1.8.1027.300
0 Rev.S

2.4 MB 21 de mai de
2020

Download

 Driver do recurso de de
spertar remoto Bluetoo
th Intel

21.20.0.4 Re
v.A

0.4 MB 6 de set de 2
019

Download

 Drivers de rede local (L
AN) sem fio Realtek RT
L8xxx

2024.0.10.21
6 Rev.S

13.0 MB 22 de jun de
2020

Download

 Recurso de ativação re
mota Bluetooth Realtek

1.9 Rev.A 1.0 MB 22 de jun de
2020

Download

 Todas as estações de a
coplamento - driver Eth
ernet

1.0.2.0 Rev.A 0.9 MB 17 de jun de
2020

Download

 Driver-Teclado, mouse e dispositivos de entrada (4)

 Estações de acoplamento-Firmware e Driver (5)
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Vídeos relacionados

 Firmware (1)

 Software-Gerenciamento do Sistema (1)

 Software-Segurança (4)

 Software-Soluções (5)

 Utilitário-Ferramentas (1)

Como encontrar e
baixar software e
drivers para produtos
HP Veja como encontrar
e baixar softwares e
drivers HP com o
Assistente de Suporte
HP, em 123.hp.com ou...

Atualização
automática de
Software e Drivers HP
com o HP Support
Assistant Saiba como
realizar a atualização
automática de software
e drivers HP com o HP
Support Assistant.

País/região:  Brasil 

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com

investidores

Impacto sustentável

Como comprar

Loja Online

Ligue para um

revendedor HP

Encontre um

revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Parceiros da HP

Programa HP

Partner First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

Permaneça

conectado
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Relações Públicas

(POR)

A Oficina

Registrar seu

produto

Verificar o status do

reparo

Recalls |  eciclagem de produtos |  Acessibilidade |  Mapa do site |  Privacidade |  Termos de uso |

Opções de cookies e anúncios

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
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Reciclagem HP Brasil  

Programa de Reciclagem De Equipamentos HP Brasil  

Recicle com um clique! É fácil e não custa nada!  

Equipamento do consumidor e de home office 

A HP tem várias opções de reciclagem para equipamentos usados, incluindo opções de coleta GRATUITA em 
muitos dos 170 países que atua. 

Equipamento corporativo 

A HP oferece gratuitamente o programa de reciclagem de produtos de sua marca para clientes corporativos. 
Basta apenas preencher o formulário com todas as informações solicitadas 

Baterias de notebooks e smartphones 

Deseja reciclar as baterias do seu notebook antigo? Podemos ajudá-lo com isso também. 

Samsung/Simpress 

Para reciclagem de produtos marca Samsung, por favor acesse 

Reciclagem de Suprimentos de Impressão 

Mais informação 

Programa de Sustentabilidade Ambiental HP - Design for Environment 
Resultados - Prêmios de Sustentabilidade 
Perguntas Frequentes 
Home Meio Ambiente 
Folheto da HP Planet Partners 
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Conheça o programa 

Com o intuito de incentivar seus clientes a descartarem seus equipamentos e baterias antigos de forma ambientalmente correta e segura, a HP Brasil 
oferece gratuitamente, através de seu Programa de Reciclagem, opções de devolução desses equipamentos, garantindo sua destinação adequada. 

Seguindo rígidos padrões ambientais e certificações internacionais, o programa de reciclagem da HP atende a todos os requisitos da legislação 
ambiental vigente no país, garantindo os processos e soluções mais avançadas para a redução do impacto ambiental dos produtos de sua marca. 

Para direcionar seu produto para o Programa de Reciclagem da HP Brasil, basta preencher o Formulário para Solicitação de Reciclagem de 
equipamentos da HP ou o Formulário para Solicitação de Reciclagem de Baterias da HP. 

Todos os equipamentos destinados ao Centro de Reciclagem HP passam por um processo rígido de desmontagem, separação de suas partes 
segundo o tipo (plástico, metal, vidro, borracha) e trituração. Depois de triturados, os resíduos são transformados em matéria-prima e reinseridos 
na cadeia produtiva de novos produtos HP ou em outra indústrias. Para saber mais sobre como a HP desenvolve seus produtos de maneira 
ambientalmente amigável entre na página Design for Environment. 

Este programa inovador faz parte do compromisso com a sustentabilidade assumido globalmente pela HP. Para saber mais sobre o descarte de 
equipamentos e/ou suprimentos de impressão HP, consulte-nos através do e-mail: reciclagem@hp.com. 

Para saber mais como direcionar suas embalagens para reciclagem envie um email para reciclagem@hp.com. 
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HP Planet Partners Brasil

Como participar O programa Solicitar Coleta

Recicle hoje para um amanhã melhor
HP Planet Partners - Há mais de 25 anos fazendo a diferença

Garantir a segurança e saúde dos funcionários, parceiros e clientes HP é a nossa maior prioridade. Em decorrência da atual situação do
Covid-19 as operações de logística reversa poderão sofrer impactos, aumentando o período de coletas. Em caso de dúvidas, entre em

contato via e-mail: reciclagem@hp.com ou via call center 0 800 724 8253

   

 Explorar Comprar Suporte Buscar  

Menu
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A HP oferece reciclagem gratuita e prática
Os clientes da HP tornaram possível que centenas de milhões de cartuchos de impressão Originais HP não fossem enviados para
aterros sanitários, reciclando-os por meio do programa HP Planet Partners. Recicle hoje para um amanhã melhor.

Importante!

Use este processo somente para cartuchos, garrafas de tinta e toners HP. Não use para devoluções por garantia, cartuchos, garrafas
de tinta ou toners que não sejam da HP ou cartuchos recarregados ou remanufaturados.

Opções de reciclagem

Reciclagem de equipamentos, baterias e embalagens HP 
Mais informação

Retorno de cartuchos de tinta e Toners HP

Entrega em lojas autorizadas

Retorne seus cartuchos e garrafas de tintas HP.
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Buscar

Digite o seu CEP para encontrar um ponto Ecobin mais próximo para entrega dos seus cartuchos e garrafas de tinta HP para
reciclagem.

Esqueceu o seu CEP?

Veja as lojas autorizadas

Solicitar coleta

1.Ou ligue para nosso Call Center

Coleta no local

Para cartuchos de toner HP LaserJet, cartuchos e garrafas de tinta HP. Coleta de 5 ou mais cartuchos no local.

Cuidar do meio ambiente é muito simples.

Somente 4 passos para proteger o planeta:

0 800 724 8253

e obtenha informações sobre o Programa HP Planet Partners.

Você pode também esclarecer qualquer dúvida ou solicitar suporte para o preenchimento do formulário on line para a solicitação
de sua coleta
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Em um prazo médio de 10 dias úteis, a transportadora passará para recolher os pacotes. A reciclagem não tem custo ao cliente.
Quantidade mínima a entregar: 5 unidades de cartuchos de toner ou tinta.

2. Embalar os cartuchos.

Podem ser utilizadas caixas de suprimento de impressão ou qualquer caixa de papelão, que só deverá ser lacrada pelo cliente
após a conferência da HP
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3. Logística Reversa

Após sua solicitação de reciclagem, a HP enviará orientações sobre os procedimentos em até 48 horas.

4. Reciclagem

Uma vez recolhido um volume considerável de cartuchos, estes serão encaminhados para o Centro de Reciclagem da HP Brasil. As
matérias-primas são processadas para produzir novos cartuchos, partes e peças de impressoras HP e outros itens para diversos
segmentos industriais.

 

 

Caso queira solicitar coleta para a campanha Planet Partners e Você - Reciclagem Solidária, clique aqui.

Programa de Reciclagem de Equipamentos HP Brasil

Reciclagem de equipamentos, baterias e embalagens HP.

Formulários para Solicitação de Coleta

Formulário para Solicitação de Coleta para Reciclagem de Cartuchos e Toners HP

Formulário para Solicitação de Coleta para Reciclagem de Equipamentos HP

Formulário para Solicitação de Reciclagem de Baterias HP

Formulário para Solicitação de Coleta e Reciclagem dos Ecobins nos Pontos de Vendas cadastrados

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com investidores

Impacto sustentável

Relações Públicas (POR)

A Oficina

Como comprar

Loja Online

Ligue para um revendedor

HP

Encontre um revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Registrar seu produto

Verificar o status do reparo

Parceiros da HP

Programa HP Partner First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

País/Região :    Brasil

Permaneça conectado
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Datasheet

HP 39.6 cm (15.6") Essential
Backpack

Contemporary styling with
quick access for your daily
travels.

A different approach to traditional design
● Conveniently access the exterior vertical pocket, unveiling a distinctive Steel
Blue lining, for storing accessories and everyday go to items.

Appreciable quality and comfort
● Designed for daily comfort with breathable mesh covered, padded,
ergonomically shaped, adjustable shoulder straps and fully padded back panel.

Everything has its place
● Pockets with purpose include a dedicated internal compartment for laptops up
to 39.6 cm (15.6in), along with multiple organizer pockets for pens, cell
phone, and accessories.
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Datasheet

HP 39.6 cm (15.6") Essential Backpack

Compatibility Fits platforms up to 39.6 cm (15.6") diagonal screen size

Dimensions Out of Package: 310 x 100 x 445 mm
Packed: 312 x 102 x 447 mm

Weight Out of Package: 0.465 kg
Packed: 0.5 kg

Warranty 1 year limited warranty

Additional information P/N: K0B39AA #ABB
UPC/EAN code: 888793502013

Country of Origin China

What's in the box Backpack

The product could differ from the images shown. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained
herein is subject to change without notice. Specific features may vary frommodel to model. The only warranties for HP products and
services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be
construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

09/14
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DECLARATION OF CONFORMITY  
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 

  
 DoC #: HSN-Q24C- R1 Original/en 

Manufacturer's Name:  HP Inc.  
 

Manufacturer's Address:  1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA  94303-1112  USA 

declare, under its sole responsibility that the product 

Product Name and Model: 2)  HP ProBook 445 G7 Notebook PC; HP ProBook 445 G7 series; HP ZHAN 66 Pro A 
14 G3 Notebook PC; HP ZHAN 66 Pro A 14 G3 series  

Regulatory Model Number: 1) HSN-Q24C 
Product Options:  Please See ANNEX I 
 

conforms to the following Product Specifications and Regulations:   

 

 

Safety  EMC  Spectrum  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 EN 62311:2008  
 EN 50665:2017  
 EN 62479:2010  
 EN 50663:2017  
 EN 62368-1:2014+A11:2017  
 IEC 62368-1:2014  

EN 55032:2015 Class B 
EN 55024:2010 +A1:2015 
EN 60601-1-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 301 489-1 V2.2.3 
EN 301 489-17 V3.2.0 
ICES-003, Issue 6 
FCC CFR 47 Part 15 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 
EN 300 440 V2.1.1 

 

   
 

   Ecodesign  
 

       Regulation (EC) No. 1275/2008  
  IEC 62301:2011 
  EN 50564:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

 

The product herewith complies with the requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the 
Ecodesign Directive 2009/125/EC ,  the RoHS Directive 2011/65/EU  and carries the -marking accordingly.  
 

 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Additional Information:   

1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. 
The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test 
reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.  

2) This product was tested in a typical HP environment. 
 

Palo Alto, CA 
 

17-02-2020 Gilles Soulard, Manager 

 Product Compliance Center  

  

Enforced Local contact for regulatory topics only:  

EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

http://www.hp.eu/certificates 
 

  

Click here to go to the translation(s) 
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14/10/2020 Hardware Certification Report - 1152921505690179390

file:///C:/Users/Breno/Downloads/HWCertReport_1152921505690179390.html 1/1

Hardware certification report Approved

Private product ID:  14466594106092990
Shared product ID:  400058761
Submission ID:  1152921505690179390
Submission date:  6/2/2020
Completion date:  6/2/2020
Company:  HP Inc.
Product name:  HP ProBook 445/455 G7 Notebook PC - 92.08.00 test
Category:  Device
Product type:  Other Device
Qualification level:  Certified for Microsoft Windows 10 Client family version 2004, x64 
   Certified as Declarative INF
Marketing name:  HP ProBook 445/455 G7 Notebook PC
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Models
HP USB 1000dpi Laser Mouse QY778AA

Introduction
The HP USB 1000dpi Laser Mouse lets you obtain the speed and accuracy of laser tracking in a simple, elegant design - for the latest in

laser sensing technology

Key Benefits
Manipulate fast or slow with precision on a variety of surfaces with high-performance laser accuracy. The wheel also functions

as a third button when activated by pressing it.

The HP USB Laser Mouse has no ball or moving parts, which improves its durability, reduces sticking and the need for constant

cleaning.

Left-handed or right-handed users can enjoy a contoured shape that suits either preference.

Compatibility
The HP USB 1000dpi Laser Mouse is compatible with HP Compaq 4300 Pro AIO.

Service and Support
Your Option Limited Warranty is a one (1) year (HP Option Limited Warranty Period) parts replacement warranty on any HP-branded or

Compaq-branded options (HP Options). If your HP Option is installed in an HP Hardware Product, HP may provide warranty service

either for the HP Option Limited Warranty Period or the remaining Limited Warranty Period of the HP Hardware Product in which the HP

Option is being installed, whichever period is the longer but not to exceed three (3) years from the date you purchased the HP Option.

QuickSpecs HP USB 1000dpi Laser Mouse

Overview

DA - 14378   Worldwide QuickSpecs — Version 2 — 9/12/2013 Page  1
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Dimensions (H x L x W) 1.47 x 4.53 x 2.47 in (37.3 x 114.97 x 62.86 mm)

Weight 3.360 oz (102g)

Cable length 6 ft (180 cm)

Tracking Laser optics resolution Typical 1000 dpi

 Max 45 inches/sec (114 cm/sec)

Accuracy ± 15%

Orthogonality ± 15%

Hysteresis ± 15%

Backlash ± 2%

Environmental Operating temperature 32° to 104° F (0° to 40° C)

Non-operating

temperature
-40° to 158° F (-40° to 70° C)

Operating humidity 10% to 90% (non condensing at ambient)

Power Rating Supply Voltage Min-4.4v, Typ-5.0v, Max-5.25v

Supply Current Max-100mA

Suspend Current Max-0.5mA

System requirements Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 7, Windows 7 Professional, Windows Vista Business 64*, Windows

Vista Business 32*, Windows Vista Home Basic 32*, Windows 2000, Windows XP Professional or Windows

XP Home 32* (No driver is required for this device. Native support is provided by the operating system.),

xpe, ce.net, Linux, XP-64.

* Certain Windows Vista product features require advanced or additional hardware. Windows Vista

Upgrade Advisor can help you determine which features of Windows Vista will run on your computer. To

download the tool, visit http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor. For Windows Vista system

requirements, visit: http://www.windowsvista.com/systemrequirements.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and

services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial

errors or omissions contained herein.

Microsoft and Windows are US registered trademarks of Microsoft Corporation.

QuickSpecs HP USB 1000dpi Laser Mouse

Technical Specifications

DA - 14378   Worldwide QuickSpecs — Version 2 — 9/12/2013 Page  2
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16/10/2020 HP ProBook 450 G7 Notebook PC Software and Driver Downloads | HP® Customer Support

https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-probook-450-g7-notebook-pc/29090065 1/3

Software and drivers for
HP ProBook 450 G7 Notebook PC

Choose a different product series

Detected operating system:  Windows 10 (64-bit) Choose a different OS

HP Customer Support - Software and Driver Downloads

Support Home Products Software and Drivers Diagnostic Tools Contact Support

Business Support 

 



Product Homepage   Download   

Open all Version File size Release date 

 All drivers

 BIOS-System Firmware (1)

 Device-Firmware (1)

 Diagnostic (2)

 Docks-Firmware and Driver (8)

 Driver-Add-Ons (1)

 Driver-Audio (1)

 Driver-Chipset (4)

 Driver-Graphics (3)

 Driver-Keyboard, Mouse and Input Devices (4)

  

 Explore Shop Support 

 Sign in /  Register 
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Related Videos

 Driver-Network (9)

 Driver-Storage (3)

 Software-Security (4)

 Software-Solutions (6)

 Software-System Management (1)

 Utility-Tools (1)

Find HP accessories for
your PC

Shop now

How Do I Know Which HP
Software or Driver
Download to Select? This
video describes two ways
to help you find and install
the correct software and
drivers for your...

Can I Download Software
That Came with My
Computer? This video
explains how to find
software and drivers for
your HP computer using
HP's support site, H...

What If HP Doesn’t Have
Software and Drivers for
My Operating System?
This video explains what
you can do if HP doesn't
have software and drivers
for your operating syste...

How To Find and
Download Software and
Drivers for HP Products
Learn how to find and
download HP software and
drivers for HP Products
from HP Support Assistant,
12...

1 - 4 of 5  Video Tutorials | Show all    

Country/Region:  United States 
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Contact HP

Careers

Investor relations
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Press center

The Garage

Ways to buy
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Call an HP rep

Find a reseller

Enterprise store
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purchasing

Support

Download drivers

Support &
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Community

Register your product

Authorized service
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Check repair status

Training & certification

Fraud alert

Security Center

HP Partners
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program

HP Partner Portal

Developers

Stay connected

    



Recalls |  Product recycling |  Accessibility |  CA Supply Chains Act |  Site Map |  Privacy |  Use of cookies |

Personal data rights |  Terms of use |  Limited warranty statement |  Terms & conditions of sales & service

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
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Absolute User Guide, Absolute 7.x—Document Revision 10

This document, as well as the software described in it, is confidential and contains proprietary
information protected by non-disclosure agreements. No part of this document may be reproduced in
any form or disclosed to any party not bound by a non-disclosure agreement without the express written
consent of Absolute® Software Corporation.

Absolute Software Corporation reserves the right to revise this document and to periodically make
changes in the content hereof without obligation of such revisions or changes unless required to do so
by prior agreement.

Information contained herein is believed to be correct, but is provided solely for guidance in product
application and not as a warranty of any kind. Absolute Software Corporation assumes no responsibility
for use of this information, nor for any infringements of patents or other rights of third parties resulting
from the use of this information.

Absolute Software Corporation
Suite 1400 Four Bentall Centre
1055 Dunsmuir Street
PO Box 49211
Vancouver, British Columbia
Canada V7X 1K8

©2020 Absolute Software Corporation. All rights reserved. Reproduction or transmission in whole or in
part, in any form, or by any means (electronic, mechanical, or otherwise) is prohibited without the prior
written consent of the copyright owner. ABSOLUTE, the ABSOLUTE logo, and PERSISTENCE are
registered trademarks of Absolute Software Corporation. Other names or logos mentioned herein may
be the trademarks of Absolute or their respective owners.
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Chapter 1: Introduction

Absolute® brings a fundamentally new approach to cybersecurity by enabling self-healing endpoint
security to ensure uncompromised visibility and near real-time remediation of breaches at the source. Our
cloud-based platform and embedded Persistence technology puts IT and security professionals in control
of devices, data, and applications — whether they are on or off the network — to improve IT asset
management, ensure compliance, protect data, and reduce insider threats. Patented Persistence
technology is embedded in the firmware of more than 1 billion popular PC and mobile devices from global
manufacturers including Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Intel, Lenovo, Microsoft, Panasonic, Samsung and
Toshiba.

Absolute is an adaptive endpoint security solution. Its technology platform is a client/server architecture
that delivers device security, data security, and asset management of endpoints, even if a device is off
the network or in the hands of an unauthorized user.

The persistent connection between the secure and patented agent (client) and the Absolute Monitoring
Center (server) ensures organizations have protected access to up-to-date information about their entire
device inventory. Authorized users can use the built-in tools in the Absolute console to track devices and
initiate data and device security operations for the purposes of enforcing compliance policies, identifying
at-risk computers, and taking preemptive and reactive measures if a security incident occurs.

About this Guide
This document contains detailed information about various classic tools and functionality available to
authorized users.

This section provides information on the following topics:
● Audience
● Using this Guide
● Conventions Used in this Guide

Audience
This guide provides instructions for system administrators who use the Absolute console to manage their
IT assets (devices), to report missing or stolen devices, and to request and monitor data and device
security operations. System administrators are assigned to the Security Administrator or Administrator
user roles, depending on their organization’s specific requirements.

User Roles
There are five distinct user roles that can be filled by one or more people.

● Administrators manage their organization’s devices and IT assets, and report device loss or
theft. Administrators also create and manage various system communications, such as end user
messaging, system notifications, and alerts and suspicious alert events.

● Security Administrators exist in those organizations that choose to designate certain
Administrators as Security Administrators to manage the device and data security of assets. This
user role has more access rights than Administrators.
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Security Administrators are authorized to configure, target, and start File Retrieval, Device Freeze,
and Data Delete services. Security Administrators use the Absolute console to track andmanage
devices, both within the organization’s local area network and outside of it.

● Power Users have access rights to most features excluding security features. Administrators
can restrict Power Users rights to specific Identifiers or Device Groups.

● Security Power Users exist in those organizations that choose to designate certain Power
Users as Security Power Users to manage the device and data security of assets. This user role
has more access rights than Power Users.
Security Power Users are authorized to configure, target, and start File Retrieval, Device Freeze,
and Data Delete services for devices in their assigned Device Group. Security Power Users use
the Absolute console to track andmanage devices within the organization’s local area network.

● Guest Users have limited access to information and reports. These users cannot alter or assign
user access rights and cannot alter details on the page. Members of the Guest User group can
only browse Investigation Reports they have created and can only view reports they have saved.

Other User Roles
The following user roles, although not defined in the User section of the Absolute console, are important
to its overall operation.

● Signing Officers assume responsibility for the Security Administrators’ and Security Power
Users’ actions. Signing Officers are notified each time a Data Delete request is made.
Signing Officers are two senior managers in an organization who have signing authority on their
company’s behalf.

● IT Technicians are usually responsible for installing the agents on devices within their
organizations.

Using this Guide
The Absolute User Guide is comprised of the following chapters:

● "Introduction" (this chapter) provides an overview of this document.
● "Setting Up Your Work Environment" describes the features included under the Administration

section of the console, including procedures required to set up event alerts, device groups, and
end user messaging.

● " Generating Reports" describes the procedures required to generate basic and customized
classic reports based on the data collected from your managed devices.

● "Working with Reports" describes the classic reports, and how to run them and view the results.
● "Using Real-Time Technology" describes the Real-Time Technology (RTT) feature and provides

tasks that are specific to using it.
● "Using Real-Time Technology over IP" describes the Real-Time Technology over Internet

Protocol (RTT-IP) feature and provides tasks that are specific to using it.
● "Securing Your Data and Devices" describes data and device security services that enable users

with security authorization to ensure that managed devices and their data are not compromised in
cases of device loss or theft.

● "Concluding Intel Anti-Theft Technology Support" provides information to help you troubleshoot
the disenrollment of your managed devices from Intel® AT. The Intel AT service was terminated
by Intel in early 2015.

Chapter 1: Introduction Absolute User Guide
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● "Using Data Delete" describes the Data Delete functionality, and the procedures required to start
and manage Data Delete operations.

● "Using Device Freeze" describes the Device Freeze functionality, including how to initiate freeze
requests and create custom freeze messages.

● "Managing Geofences" describes the Geofencing functionality and the procedures required to
manage Geofencing boundaries.

● "Using Remote File Retrieval" describes the Remote File Retrieval functionality.
● "Using File List" describes how to remotely request a File List, which facilitates requesting a

Remote File Retrieval.
● "Absolute for Chromebooks" describes how to manage your Chromebook devices in the Absolute

console.
● "Glossary" provides a list of acronyms, as well as the terms and their definitions used throughout

this guide.

Conventions Used in this Guide
The following conventions are used throughout the Absolute User Guide:

● Directory names, file names, field names, and UI objects are represented using bold; for
example:
○ In Windows 7, the notepad.exe file is located in the windows\system32 directory.
○ UserID: enter your user identification number in this field.
○ Click Apply.

● Computer input and output, such as sample code and commands or statements are shown using
the Courier typeface; for example:
lanmake ctinst.txt

● Cross references to other locations within this user guide and hyperlinks are indicated in green
text with an underscore; for example: see Conventions Used in this Guide. Clicking a cross
reference takes you to that location in the guide.

● Throughout this guide, getting to the appropriate page in the quickest way is represented as
follows:
On the navigation bar click > Alerts to open the View andManage Alerts page.

● The output that is generated by the information you enter in the Search Criteria area is presented
in an area referred to as the results grid.

Chapter 1: Introduction Absolute User Guide
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Chapter 2: Setting Up YourWork Environment

This chapter provides information on the following topics:
● Alerts
● End User Messaging
● Geofences
● Device Groups
● Software Policy
● Managing Classic Account Settings
● Downloading Packages For Your Account
● Managing System Notifications
● Viewing Pending Agent Removal Requests

Alerts
The Alerts feature is used to notify Administrators of notable events regarding managed devices. For
example, you may want to know if a device has not connected to the network for an unusually long period
of time, potentially indicating a lost device that requires further investigation. In this example, you could
use an alert based on the Last Call Time condition.

When you configure alerts for your organization, a managed device triggers an active alert, which then
creates an alert event (basically a log file entry) and notifies you by email or pager according to the alert’s
settings. The e-mail or pager message contains a summary of the conditions that triggered the alert and a
link to the Absolute console’s home page. After an alert notification is sent, the alert is not triggered again
for that device until the alert is reset. You configure the alert to have either a manual reset or an
automatic reset after a specified period of time.

The Alerts feature is the foundation of the Suspicious Devices functionality. When you create an alert,
you can assign a suspicion level value. A single alert event may seem unremarkable, however when
multiple, seemingly insignificant alert events occur within a brief period of time, the activity becomes
suspicious. When a device triggers one or more alerts for which you’ve assigned suspicion level values,
these values are consolidated and, if the result exceeds your threshold, the alert events show on the
Suspicious Devices Report (see "Suspicious Devices Report" on page 132.). You can use this report to
view and manage a list of devices that have a high level of suspicious activity.

There are two types of alerts:
● Predefined: Absolute includes preconfigured (default) alerts that, when activated, notify you

when certain events occur.
● Custom: You can also create user-defined alerts that use a single criterion or multiple criteria.

These alerts can target or exclude a single device, or groups of devices.

Alerts have two states:
● Active: The alert scans your organization’s managed devices for its alert conditions and logs

alert events when found.
● Suspended: The alert is not scanning for its alert conditions and no alert events are logged. By

default, all predefined alerts are in the Suspended state.
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NOTE Alert events can be sent to a Security Information and Event Management (SIEM) application. If
you are using a SIEM application and you want the ability to view and analyze Absolute alert events in
your SIEM application, along with events from other sources, download the Absolute SIEM Connector to
a computer on your network. For more information, see "Downloading the Absolute SIEM Connector" on
page 72.

This section provides information about the following topics and tasks:
● About Predefined Alerts
● Creating New Custom Alerts
● Examples of Alert Conditions
● Managing Alerts
● Managing Triggered Alert Events

About Predefined Alerts

The Absolute console includes numerous predefined alerts, which you can see on the View and Manage
Alerts page described in the task, "Viewing Alerts" on page 24.

When the predefined alerts are activated, they perform as described in the following table. See
"Activating Alerts" on page 25.

By default, all predefined alerts are configured for manual reset, but you can configure an alert to reset
automatically after a specified number of days. See "Resetting Alerts" on page 26.

NOTE If you attempt to delete a predefined alert, it is recreated automatically in a Suspended state.

Predefined (Default) Alerts Description

Agent Is Newly Installed This alert is triggered when the agent is installed on a device.
This alert should have a reset type of manual and should not be
reset from the Alert Events page. Doing so results in alerts getting
generated for new devices as they activate, but not re-sending alerts
for previously activated devices.

Change in Serial Number This alert is triggered when a serial number change is detected on a
managed device.
When this alert is configured to reset automatically, it tests for this
condition every x days, where x is the defined frequency.

NOTE If a managed device makes a call in which a serial number
change is detected and then makes no calls for a period of time
greater than x, it is possible for the alert to trigger more than once for
the same device. When another call is made, however, causing the
two most recent Alert Event records to not show a change in serial
number, the alert stops triggering.

Device Name Changed This alert is triggered when a device name change is detected on a
managed device. It is set with a Suspicion level of 3.

Predefined Alerts and their Descriptions
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Predefined (Default) Alerts Description

Device Rebuild This alert is used to proactively notify the administrator that a device
may be stolen. It is set with a Suspicion level of 3 and is triggered
when both of the following conditions are met:
● Operating system product key is changed
● Device has made a Self Healing Call

Hard Drive Nearly Full This alert is triggered when the hard drive free space is less than or
equal to 10% of the total hard drive size. This alert matches the
results in the Hard Drive Space Available Report, if that report uses
the same device group and setting of 10%.
If this alert is configured to reset automatically, it tests for this
condition every x days and triggers on the same devices each time
until the hard drive space is cleaned to more than 10% available.

Last called 20 days ago The trigger for this alert is the Last Call Time condition. If configured
to reset automatically, this alert tests the condition every x days and
triggers on the same devices each time until they make another call.
In other words, when the device calls in, the alert no longer triggers
for that device.
It is best practice to configure this alert to reset automatically to keep
constant track of your devices that fail to call in, even though this
configuration may result in a large number of e-mail notifications.

Lease Ending This alert compares the date in the Lease End Date condition to the
settings configured for the alert. When the Lease End Date is less
than or equal to 14 days from the current date, the default setting
triggers an alert, which sends an e-mail message with a list of all
devices that match this criteria.
If this alert is configured to reset automatically, it re-sends the alert
every x days, where x is the frequency configured in the alert
settings. This alert continues to trigger when the Lease End Date
has passed unless you reset it.

Local IP Address Changed This alert is triggered when a Local IP Address change is detected
on a managed device. It is set with a Suspicion level of 1.

Major Change This alert is used to proactively notify the administrator that a device
may be stolen. It is set with a highest Suspicion level of 5 and is
triggered when all of the following conditions are met:
● Operating system product key is changed
● Device name is changed
● Username is changed
● Device has made a Self Healing Call

Predefined Alerts and their Descriptions (continued)
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Predefined (Default) Alerts Description

Missing Software on Required List This alert is triggered for non-compliance of a Software Policy.
Missing Software on a Required List alert triggers for any managed
device that is detected without the required software packages
installed.
If this alert is configured to reset automatically, it is triggered on the
same devices each day until corrective action is taken and the
device no longer violates this policy.

Modem Changed This alert is triggered whenever there is a change in modem status
between the second-to-last and the last calls made for a specific
managed device. This alert does not indicate the date of the second-
to-last call, however you can see it on the Call History Report.
Because this alert compares the last two call dates for a particular
managed device, resetting the alert could result in it getting
generated more than once for a single device.

Network Changed This alert is triggered when both the Local IP Address and the Public
IP Address change on a device, which may indicate that the device is
no longer on the network. It is set with a Suspicion level of 2.

New Program File Detected Both new and updated applications trigger this alert. Regardless of
the number of new applications installed on a specific managed
device, this alert triggers once and does not trigger again until you
reset it.
If the alert is configured to reset automatically, it tests for the alert
condition every x days, where x is the defined frequency. Because
the condition is based on comparing the software detected date to
the alert modified date, it triggers an alert on the same applications
every x days unless the alert itself is changed and saved, thereby
changing the modified date of the alert.
However, if the alert is configured to reset manually, it only triggers
once on a specific managed device until it is reset, even if a new
application is installed subsequently.

Operating System Changed This alert is triggered when an operating system change is detected
on a device. This change may be attributed to reimaging of the
device, but it may also indicate that the device is stolen. It is set with
a Suspicion level of 2.

Operating System Product Key
Changed

This alert is triggered when an operating system product key change
is detected on a device, which may indicate that the device is stolen
and the thief may have reformatted the device. It is set with a
Suspicion level of 3.

Public IP Address Changed This alert is triggered when a Public IP Address change is detected
on a managed device. It is set with a Suspicion level of 1.

Predefined Alerts and their Descriptions (continued)
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Predefined (Default) Alerts Description

Self Healing Call This alert is triggered when a device makes a Self Healing Call. It is
used to notify an administrator that the agent on a device has been
tampered with or removed from a device. The agent could have been
temporarily removed during a normal IT process, but it could also
signal a malicious attempt to remove the agent from the device. It is
set with a Suspicion level of 3.

Software on Banned List This alert is triggered for non-compliance of a Software Policy.
Software that is defined as banned triggers an alert if it is detected on
any device.
If this alert is configured to reset automatically, it is triggered on the
same devices each day until corrective action is taken to ensure that
the device no longer violates this policy.

Username Changed This alert is triggered when a username change is detected on a
device, which may indicate that the device is being used by another
user and it may be stolen. It is set with a Suspicion level of 3.

Warranty Ending This alert compares the date in theWarranty End Date field to the
settings configured for the alert. The default setting triggers the alert
when theWarranty End Date is less than or equal to 14 days from
the current date. When triggered, this alert sends an e-mail
notification that includes a list of all devices that match the criteria.
If this alert is configured to reset automatically, it re-sends the alert
every x days, where x is the frequency configured in the alert
settings.
This alert continues to trigger after theWarranty End Date has
passed until you reset it.

Predefined Alerts and their Descriptions (continued)

Creating NewCustom Alerts
You can create alerts that meet your organization’s specific needs.

To create a new custom alert:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page click Create alert ....

3. On the Create and Edit Alerts page in the Alert name field enter a meaningful name for the alert.
This name shows in the Alert Name column in the results grid of the Alert Events page.

4. In the Alert description field enter a detailed description for this alert.

5. In the Suspicion level field open the list and select a severity level for suspicious events.
Possible values range from Not Suspicious to the highest suspicion level of 5.

This value is shown on the Suspicious Devices Report, which highlights devices with suspicious
activity. See "Suspicious Devices Report" on page 132.
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NOTE When setting suspicion levels, you need to consider the implications of the alert. For
example, a lease ending is expected behavior, whereas replacing a hard drive could indicate a
stolen device.

6. In the Conditions area define the conditions that trigger the alert.

A single alert can have several separate conditions that must all bemet to trigger user notification.

IMPORTANT Conditions prefixed with an asterisk (*) are not triggered by an agent call and you
can only combine them with other conditions that have an asterisk.

a) Open the Field list and select the appropriate value.
b) Open the Rule list and select the appropriate value. This list includes all applicable rules for

the field you selected in the Field list.
c) Depending on your selections from the Field and Rule lists, the Criteria field may open.

Do one of the following to provide the information for theCriteria field:

● Type the appropriate value.
● Click Choose to open a dialog that provides you with a list of all existing criteria. Click

the appropriate value from the list. The dialog closes, and refreshes the Create and Edit
Alerts page, populating the Criteria field with your selection.

d) Click Add Condition. The page refreshes to show the new condition in the Conditions
table.
Repeat this step until all appropriate conditions are added.

NOTE To delete an existing condition from an alert, click Delete.

7. In the Scope area, indicate which device groups meet the specified criteria and are included in,
or excluded from, the alert you are creating.

● In the Includes area, select the device that you want to include in the report as follows:
○ Open the Devices in the group list and select the device group to which this alert

applies.

NOTE If one or more of the devices in your selected device group were reported as
stolen, the Alert does not apply to these devices.

○ Open the Only where the list and select the appropriate value. The values include Any
of the fields in this list, Identifier, Device Name, Username, and Serial Number.

○ In the is or contains field enter the search criteria. You can also use Choose to select
a value from the list of all existing criteria.

● In the Excludes area, select the devices that you want to exclude from the report:
○ Open the Devices in the group list and select the device group to which this alert does

not apply.
○ Open the Only where the list and select the appropriate value. The values include Any

of the fields in this list, Identifier, Device Name, Username, and Serial Number.
○ In the is or contains field enter the search criteria. You can also use Choose to select

a value from the list of all existing criteria.
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8. When a device triggers an alert, the same device cannot trigger the alert again until the alert
event is reset for the single device or for all devices. Devices reported as stolen do not trigger an
alert.

At theAlert Type area define how the alert is reset for the device that triggered it:

● To create an alert that you need to reset manually from the Alert Events page, select the
Manual reset option.

● To create an alert that resets automatically after a specific number of days, select the
Automatic reset after option, and then enter a value in the day(s) field.

9. At the Alert Option area specify whether a single alert e-mail or multiple alert e-mails are sent
when this alert is triggered by multiple devices.

● To send a consolidated single e-mail message that provides details for each device that has
triggered the alert, select the Single e-mail option.

● To send an individual e-mail from each device that triggers the alert, select the Multiple e-
mails option, which may result in a large number of e-mails.

10. At the Action area define how the alert is handled when it is triggered.

Triggered alerts are logged for the Suspicious Devices Report. By default, Administrators are
notified by email or pager message when an alert is triggered.

You can set an alert so that no notifications are sent; for example, when you create an alert with low
impact.

● To send no notification when the alert is triggered select Log event.
● To contact Administrators automatically using e-mail or pager messages when the alert is

triggered select Log event and notify.
● To send alert notifications by e-mail, in the E-mail address field enter one or more

addresses. Separate multiple e-mail addresses with a semicolon.
● To send alert notifications to an alpha-numeric pager, in the Pager field enter the destination

pager address. You can enter multiple recipients by separating the addresses with a
semicolon.

11. If you do not want to activate the alert at this time, select the Suspend alert scanning option.

12. Click Save.

You are returned to the page from which you navigated to the Create and Edit Alerts page and are
shown a confirmationmessage on that page.

Examples of Alert Conditions
The following examples describe some commonly used conditions for alerts:

● Creating a Geofence Alert
● Creating a Security Action Alert
● Creating an Alert Based on Full-Disk Encryption Status Criteria
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Creating a Geofence Alert

To set an alert condition to trigger an alert when a device moves outside of its geofence location:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page click Create alert ....

3. On the Create and Edit Alerts page in the Conditions area, open the Field list and select the
value Geofence Location.

4. The Condition area refreshes. Complete the following steps:

a) Open the Rule list and select one of the following options:
● Is Inside: creates an alert whenever a device travels inside a specified Geofence

boundary.
● Is Outside: creates an alert whenever a device travels outside a specified Geofence

boundary.

b) The field next to the Rule field contains the list of Geofences that exist for your account.
Open the list and select the appropriate Geofence name.

c) The remaining fields let you specify the time frame after which the alert is triggered. Enter the
appropriate number in the for at least field and select Hours, Days, orWeeks to specify the
unit of time.

5. Click Add condition.

6. Enter the rest of the information that is appropriate to this Geofence alert as described in step 7
through step 12 of the task, "Creating New Custom Alerts" on page 19.

Creating a Security Action Alert
You can create an alert that is triggered when a user initiates an action related to a Data Delete or Device
Freeze request.

To trigger an alert when a security action occurs:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page click Create alert ....

3. On the Create and Edit Alerts page in the Conditions area, open the Field list and select
Security Action.

4. Open the Rule list and select one of the following actions:

● Data Delete Request Cancelled
● Data Delete Details Removed
● Data Delete Log File Downloaded
● Data Delete Requested
● Device Freeze Details Removed
● Device Freeze Requested
● Device Freeze Request Cancelled
● Unfreeze Requested
● Unfreeze Request Cancelled

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 22

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1700



5. Click Add condition.

6. Enter the rest of the information that is appropriate to this alert as described in step 7 through
step 12 of the task, "Creating New Custom Alerts" on page 19.

Creating an Alert Based on Full-Disk Encryption Status Criteria
You can create alerts based on encryption status strings and conditions set in the filtering area of the
Full-Disk Encryption Status Report. For more information about this type of report, see "Full-Disk
Encryption Status Report" on page 135. For example, you may want to receive an alert whenever the
Encryption Status String changes.

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report only provides information about full-disk
encryption products installed on the system or the first physical drive only.

To create an encryption alert:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Click Security.

4. On the Security page, click Full-Disk Encryption Status Report.

5. On the Full-Disk Encryption Status Report page, at the and where the Encryption Status
String area, set the preferred filtering for the report. For more information, see "Filtering Data to
Create a Full-Disk Encryption Status Report" on page 137.

6. Click the Create an alert based on this encryption status criteria link.

7. A warning dialog opens indicating that any unsaved search criteria will be lost if you proceed. To
proceed, click OK.

8. On the Create and Edit Alerts page, in the Alert name field, enter an appropriate name for this
alert.

9. In the Alert description field, enter an appropriate description for this encryption alert.

10. Open the Suspicion level list and select the appropriate level as described in step 3 of the task,
"Creating New Custom Alerts" on page 19.

11. The Conditions table includes the options you provided when you filtered the data on the Full-
Disk Encryption Status Report. See "Filtering Data to Create a Full-Disk Encryption Status
Report" on page 137.

If needed, you can definemore conditions for triggering an encryption alert as follows:

a) Open the Rule list and choose from the following options, if applicable:
● Begins with
● Changed
● Contains
● Does Not Begin With
● Does Not Contain
● Is
● Is Not
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b) Depending upon your selections from the Field and Rule lists, the Criteria field may open.
Click Choose to open the Choose dialog and select the appropriate entry from the list.
Only those products detected for your account show on the Choose dialog. Select the
appropriate one, which is added to your conditions automatically.

c) Click Add condition.
The page refreshes to show the new condition or conditions you set for this alert in the
Condition table.

NOTE To delete an existing condition from an alert, click Delete.

12. Enter the rest of the information that is appropriate to this encryption alert as described in step 7
through step 12 of the task, "Creating New Custom Alerts" on page 19.

If you stop full-disk encryption, when you turn this feature on again you need to reactivate any encryption
alerts you created. For more information, see "Reactivating Suspended Alerts" on page 26.

Managing Alerts
You manage predefined and custom alerts in the same way, and you can perform the following tasks on
both types of alerts:

● Viewing Alerts
● Searching for a Specific Alert
● Activating Alerts
● Editing Alerts
● Reactivating Suspended Alerts
● Resetting Alerts
● Suspending Alerts
● Deleting Alerts

Viewing Alerts
The View and Manage Alerts page shows a table that contains a record for all existing alerts, including
the attributes and status for each alert.

NOTE You can apply an alert to a single device or to a device group, whereas alert events always apply
to a single device.

To view existing alerts:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

On the View and Manage Alerts page, the results grid shows all existing alerts, organized in the following
columns:

● Alert ID provides the identification number generated for the alert.
● Alert Name is the name for this alert.
● Conditions shows the conditions that are set for this alert.
● Scope Include indicates the specified criteria for devices that trigger this alert.
● Scope Exclude indicates the specified criteria for devices that are excluded from this alert.
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● Suspicion Level is the level of suspicion set for this alert. If no value exists a suspicion level
was not set.

● Status shows the device’s current status.
● Type indicates how the alert is reset after it is triggered, such as Manual or Automatic reset.

Searching for a Specific Alert
You can use the Search Criteria option to find a specific alert.

To search for a specific alert:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page, you can search as follows:

● At the Search Criteria area open the the Alert ID is list and select the appropriate ID
number.

● In the and the Alert Name contains field, enter all or part of the alert name that you want to
find.

● Next to and the Suspicion Level is:
i) Open the first list and select one of the following options:

– > greater than
– >= greater than or equal to
– = equal to
– <= less than or equal to
– < less than

ii) Open the second list and select a value from 0 to 5.

3. Click Show results to regenerate the report using the defined criteria.

Activating Alerts
Predefined and custom alerts show in the Suspended state until you activate them.

To activate an alert:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page the list of alerts show in the results grid. Choose the alerts
you want to activate in one of the following ways:

● To activate one or more alerts, review the list of alerts and select the checkbox for each alert
you want to activate.

● To activate all alerts, select the checkbox in the heading row of the column next to Alert ID.
All checkboxes in that column are now selected.

3. Click Activate.

In the results grid theStatus for the selected alerts is now Active.

Editing Alerts
You can edit both predefined and custom alerts.
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To edit an alert:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page in the results grid, click the Alert ID for the alert you want
to edit.

3. On the Create and Edit Alerts page, edit the values as described in step 3 through step 12 of the
task, "Creating New Custom Alerts" on page 19.

Reactivating Suspended Alerts
You can reactivate alerts that you suspended; for example, full-disk encryption alerts if you decided to
turn off full-disk encryption for a group of devices.

To reactivate suspended alerts:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page in the results grid, find the Suspended alert you want to
reactivate and select its checkbox.

3. Click Activate.

Resetting Alerts
You can configure an alert to reset automatically or on-demand (manually) after the alert is triggered by a
device. The device will not trigger the alert again until it is reset. Other devices will still trigger this alert.

To reset an alert:

1. On the navigation bar click and do one of the following:

● To reset an alert on all devices on which the alert was triggered:
i) Click the Alerts tab and click View and Manage Alerts.
ii) On the View and Manage Alerts page select the checkbox for the Active alert you want

to reset. You cannot reset a Suspended alert.
iii) Click Reset.
The alert is reset on all devices on which it was triggered.

● To reset an alert on individual devices:
i) Click the Alerts tab and click Alert Events.
ii) On the Alert Events page select the checkbox for the alert you want to reset. You can

select multiple alerts.
iii) Click Reset.
The alert is reset on each associated device , as indicated in the Identifier column. The current
date and time show in theReset Date column

NOTE If the conditions that initially triggered the alert are still present, the alert is triggered
again and notification messages resume.
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Suspending Alerts
There may be times when you want to suspend alerts. For example, if you are a school district and
currently receive alerts from your managed devices when they do not call in every three weeks, you may
want to suspend this alert during summer vacation.

To suspend an alert:

1. On the navigation bar click .

2. You can suspend alerts in one of the following ways:

● To create a custom alert in the Suspended state:
i) Click the Alerts tab and click Create and Edit Alerts.
ii) Follow the instructions provided in the task, "Creating New Custom Alerts" on page 19.
iii) At the bottom of the page, select the Suspend alert scanning checkbox.
iv) Click Save. This alert is not scanned until you activate it.

● To suspend one or more alerts:
i) Click the Alerts tab and click View and Manage Alerts.
ii) In the results grid select the alerts you want to suspend in one of the following ways:

○ To suspend one or more alerts, review the list of alerts and select the checkbox for
each alert you want to suspend.

○ To suspend all alerts, select the checkbox in the heading row of the column next to
Alert ID. All checkboxes in that column are now selected.

iii) Click Suspend. In the results grid the Status for the selected alerts is now Suspended.

Deleting Alerts
You can delete alerts that you, or other users, have created. However, if you attempt to delete a
predefined alert, it is recreated in a Suspended state.

To delete an alert:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page in the results grid, find the alert you want to delete and then
do one of the following:

● Select the checkbox for the alert and click Delete.
● Click the link under the Alert ID column and on the Create and Edit Alerts page, click

Delete.

3. A warning dialog opens indicating that if you delete this alert, you also delete all records (such as
alert events) associated with it.

Click Continue to delete this alert.

NOTE If the alert you deleted was a predefined alert, its status is updated to Suspended and it
shows at the bottom of the results grid with a new Alert ID.
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Managing Triggered Alert Events
This section provides the following information and tasks:

● Viewing Triggered Alert Events
● Downloading Alert Events

Viewing Triggered Alert Events
The Alert Events page shows a table (results grid) that contains records of the alerts that were triggered
for each device.

NOTE By default, seven days of information shows in the results grid. You can change what shows
based on the dates set in the and the Event occurred area.

To filter and view alert events:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click Alert Events.

2. On the Alert Events page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options using one or more of the following criteria:

● To filter your results by a specific alert event, do the following:
i) Open the the field list and select one of the following values:

○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed
on a device. Click an Identifier shown in the results grid to open that device’s
Device Summary page.

○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Alert Id: the identification number generated for the alert
○ Alert Name: the name for the alert.

ii) In the is or contains field, enter a value.
● To filter your results by the suspicion level, do the following:

i) Open the list next to and Suspicion Level and select one of the following:
○ < for a value that is less than
○ <= for a value that is less than or equal to
○ = for a value that equals
○ >= for a value that is greater than or equal to
○ > for a value that is greater than

ii) Open the second list and select a value from 0 to 5.
● To filter your results by the date when the alert event was triggered, at the and the Event

occurred area, do one of the following:
○ Click the in the last <n> days option and enter the appropriate number of days in the

field. Values from 1 through 365 are supported. A higher value results in a larger report
that takes longer to generate.
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○ Click the between option and enter the start and end dates (dd/mm/yyyy). Alternatively,
click the Calendar icon next to each date field to open the calendar dialog. Enter the
start date in the first date field and the end date in the second.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the list of alerts that were triggered and
had notifications sent by e-mail. The following data is returned according to your filtering choices:

● Alert Id is the identification number generated for the alert
● Alert Name is the name for this alert.
● Identifier is the unique identifier (electronic serial number) for this device.
● Username is the user who was logged in to this device.
● Device Name is the name of this device.
● Reset Date indicates the date this alert was reset so it continues to trigger the alert.
● Last Event indicates the date and time of the last alert event for this device.
● Suspicion Level is the level of suspicion set for this alert. No value in this cell indicates that

no suspicion level was set.
● Status indicates whether the alert is Active or Suspended.

Downloading Alert Events
The Alert Events page shows a table (results grid) that contains records of the alerts that were triggered
for each device.

NOTE By default, seven days of information show in the results grid. You can change what shows
based on the dates set in the and the Event occurred area.

To download alert events:

1. Complete the task, "Viewing Triggered Alert Events" on page 28.

2. In the results grid, select the appropriate alert events you want to download by doing one of the
following:

● To select one or more alert events, review the list of alert events and select the checkbox for
each alert event you want to download.

● To select all alert events, select the checkbox in the heading row of the column next to Alert
Id. All checkboxes in that column are now selected.

3. At the top of the results grid click .

4. On the Request Report: Alert Events page, in the Report Name field, enter a name for this
report you want to download.

5. Open the Report Format list and select a file format.

6. At the Create E-mail Alert area, if you want to receive e-mail notification when the file is
available, enter your e-mail address in the Your E-mail Address field.

7. Click Continue.

You will receive an e-mail when your report is generated. You can retrieve the report file from theMy
Reports page. For information on retrieving reports, see "Downloading Reports" on page 96.
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End User Messaging
The End User Messaging feature lets Administrators communicate with the end users of managed
devices through custom or URL messages. End User Messaging occurs during the agent call to the
Monitoring Center. Administrators can also solicit information from end users through end user messaging
that populates Custom Device Fields. For more information, see the online Help.

Administrators can create any number of end user messages and deploy them to all of their organization’s
devices, a specific device group, or a particular device.

There are two types of end user messages:
● Custom messages that can solicit data from end users. See "Creating Custom End User

Messages" on page 31.
● URL messages that open the end users’ browser windows to a specified website. See "Creating

URL End User Messages" on page 32.

End User Messaging is available on devices running the following supported operating systems:
● Windows operating systems with Internet Explorer

NOTE To show an end user message in Internet Explorer 7, 8, or 10, the TLS 1.2 protocol
needs to be enabled in Internet Options on each device. This option is enabled by default on
Windows 10 devices, but not Windows 7 and 8.1 devices. For more information about enabling
the TLS 1.2 protocol in Internet Explorer, see Microsoft documentation.

● Mac operating systems

This section describes the following tasks:
● Creating End User Messages
● Previewing End User Messages
● Editing End User Messages
● Activating an End User Message
● Suspending an End User Message
● Viewing End User Message Acknowledgements
● Resending End User Messages
● Deleting End User Messages

NOTE To perform the tasks in this section, you must log in to the Absolute console as an Administrator.

Creating End User Messages
This section describes the following tasks:

● Creating Custom End User Messages
● Creating URL End User Messages
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Creating Custom End User Messages

To create a custom end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging. The End User Messaging page
shows a list of end user messages.

2. Click Create new end user message.

3. On the Create End User Message page at the Message information area, in the Message
Name field enter a descriptive name for the new message. The message name is for your
reference only and is not shown to the end user.

4. At the Message content area, complete the following information:

a) In the Message Type options, click the Custom message option.
b) In the Message Title field enter the title that you want to show on the title bar of the

message sent to end users.
c) In the Message Text field you can enter text and URL links, as well as the following

standard HTML tags:

<a> <b> <i> <u>

<font> <p> <br>

d) If you want to include an image with your message, do the following:
● Enter the Image URL for the image you want to show.
● Open the Image Display Location list and select where in the message you want to

image to show.
● In the Image Hyperlink field, enter or paste the appropriate hyperlink to the image you

want to show.
You are limited to one image per message.

e) If you are soliciting information from your end users, click Choose fields, which opens the
Custom Fields Dialog. The left column of the dialog shows all Available Fields, which you
can add to the message. The right column of the dialog provides a list of all currently
Selected Fields.
From theAvailable Fields list, click the fields you want to include in themessage and click >
to move them to theSelected Fields list. Click >> to move all available fields to theSelected
Fields list. If youmistakenly move an available field to theSelected Fields list, you can select
it and click < to move it back to theAvailable Fields list. When finished, click OK.

The Fields dialog closes and the Create End User Message page refreshes to show the
Selected Fields as a list of checkboxes at the Included Fields area.

f) Under the Required heading, select the checkbox for each field you want to specify as
mandatory.
The end user needs to provide information for thesemandatory fields to successfully submit a
response to the End User Message.

5. At the Message destination area in the Send To area, indicate the appropriate option that
defines the devices that receive the message as follows:

● Click All Devices to send the end user message to all devices, which includes future
activations.

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 31

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1709



● Click Specific Device, click Choose device, and then select the device you want to receive
the end user message.

● Click Specific Group, click Choose group, and then select the Group Nameyou want to
receive the end user message. Any device added to or removed from this group is similarly
added to or removed from the message. You must define the device group before you can
select it. For more information, see "Creating a New Device Group" on page 40.

IMPORTANT When an End User Message is applied to a Specific Group, any device
added to or removed from that group is similarly associated or disassociated with the end
user message.

6. At the Message display area in the Message Display Criteria (Rules) options, select the
option that defines the frequency with which the message is presented to end users from the
following available options:

● On next call presents the message to end users on the device’s next call to the Monitoring
Center.

● On or after opens a field where you enter the date or you can click the Calendar icon to
select the appropriate date to send the message.

7. Review the message you have created and then take one of the following options to save the
message:

● Click Save & activate. The message is activated and shows on qualifying devices according
to the defined Message Display option.

● Click Save & suspend to preview the message. Before activating it, see "Previewing End
User Messages" on page 33. No devices receive this message until it is activated. This
option is recommended.

The End User Messaging page refreshes the results grid to include the new Custom EndUser
message.

Creating URL End User Messages
A Uniform Resource Locator (URL) message shows any World Wide Web address in the end user’s
browser. The Absolute console does not make a record of when the end user acknowledges receipt of a
URL message.

To create a URL message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page, click Create new end user message.

3. On the Create End User Message page, at the Message information area in the Message
Name field, enter a descriptive name for the new message. This message name is for your
reference only and is not shown to the user.

4. In the Message content area, do the following:

a) Click the URL option and type the address including the protocol; for example, http://.
b) Select one of the following options for delivering your end user message:

● Attempt to send once indicates that the message is sent only once, on the next agent
call.
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● Send repeatedly indicates that the message is sent on all agent calls.
This frequency is useful when the end user has signed out a device and failed to return it by
the due date. When the device is returned, you can suspend or delete themessage.

5. At the Message destination area in the Send To area, indicate the appropriate option that
defines the devices that receive the message as follows:

● To send the end user message to all devices, including future activations, click All Devices.
● To send the end user message to a single device, click Specific Device, click Choose

device, and then select the device.
● To send the end user message to all devices in a device group, click Specific Group, click

Choose group, and then select the Group Name you want to receive the end user
message. You must define the group before you can select it. For more information, see
"Creating a New Device Group" on page 40.

IMPORTANT When an End User Message is applied to a Specific Group, any device
added to or removed from that group is similarly associated or disassociated with the end
user message.

6. At the Message display area in the Message Display Criteria (Rules) options, select the
option that defines the frequency with which the web page is presented to end users from the
following available options:

● On next call presents the web page to end users on the device’s next call to the Monitoring
Center.

● On or after opens a field where you enter the date or you can click the Calendar icon to
select the appropriate date to send the message.

7. Review the message you have created and save it using one of the following options:

● Click Save & activate to save the message and activate it immediately.
● Click Save & suspend to save the message and suspend it. You can activate the message

later.

The End User Messaging page refreshes to show the new URLmessage in the results grid, which
shows a list of end user messages.

Previewing End User Messages
After you create a custom or URL end user message, preview the message before sending it to end
users.

To preview an end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, click the Message Name link for the
message you want to preview.

3. On the Create End User Message page, click Preview in New Window to open the message in
a new window.

NOTE Ensure your browser is configured to allow popups.
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Review themessage and close the window.

4. Choose from one of the following options:

● Edit the message. See "Editing End User Messages" on page 34.
● Click Save & activate. The message shows on qualifying devices on their next agent call.
● Click Save & suspend. No devices receive this message until the message is activated.

Editing End User Messages
This section describes the following tasks:

● Editing a Custom End User Message
● Editing a URL End User Message

Editing a Custom End User Message

To edit an existing custom end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page, in the results grid click the Message Name or the Edit link
for the Active message you want to edit. (You cannot edit a Suspended message.)

3. On the Create End User Message page, make the appropriate changes to the message as
follows:

a) At the Message information area in the Message Name field, enter the appropriate
information.

b) At the Message Status area, click Suspend so you can make these changes before the
qualifying devices call the Monitoring Center.

c) At the Message content area, select Custom message under Message Type and do the
following:
● Click the Message Title field and enter the updated information.
● Click the Message Text field and type the appropriate updates.
● If you want to use a different image, enter the appropriate information in the Image URL

field, open the list for Image Display Location and select the correct option, and in the
Image Hyperlink field enter the updated information.

d) If you are editing the information you requested from your end users, click Choose fields,
which opens the Custom Fields dialog.
The left column of the dialog shows all Available Fields, which you can add to themessage.
The right column of the dialog provides a list of all currently Selected Fields.

Click the fields you want to include in themessage and click > to move to theSelected Fields
list. Click >> to move all available fields to theSelected Fields list. If youmistakenly move an
available field to theSelected Fields list, you can select it and click < to move it back to the
Available Fields list. When finished, click OK.

The Fields dialog closes and the End User Message page refreshes to show theSelected
Fields as a list of checkboxes at the Included Fields options location.

e) Select the Required checkbox for each field you want to specify as mandatory.
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The end user needs to provide information for these fields to successfully submit a response to
the end user message.

f) Click OK.
The Fields dialog closes and the End User Message page refreshes to show theSelected
Fields as a list of checkboxes at the Included Fields options location.

g) Select the Required checkbox for each field you want to specify as mandatory.
The end user needs to provide information for these fields to successfully submit a response to
the end user message.

4. At the Message destination area in the Send To options, define the end users who receive the
message as follows:

● To send the end user message to all devices, including future activations, click All Devices.
● To send the end user message to a single device, click Specific Device, click Choose

device, and then select the device.
● To send the end user message to all devices in a device group, click Specific Group, click

Choose group, and then select the Group Name you want to receive the end user
message. You must define the group before you can select it. For more information, see
"Creating a New Device Group" on page 40.

IMPORTANT When an End User Message is applied to a Specific Group, any device
added to or removed from that group is similarly associated or disassociated with the end
user message.

5. At the Message display location, in the Message Display Criteria (Rules) options, select the
option that defines the frequency that the web page is presented to end users from the following
available options:

● On next call presents the web page to end users only once, that is on the device’s next call
to the Monitoring Center.

● On or after opens a calendar dialog where you select the appropriate date to send the
message.

Leave theRe-send checkbox unchecked. For more information, see "Resending End User
Messages" on page 39.

6. Review the changes you have made to this message. You have the following options to save the
message:

● Click Save & activate to save the message and activate it immediately.
The End User Messaging page refreshes the results grid with a list of end user messages that
includes themessage you edited. Notice that theStatus has changed toActive.

● Click Save & suspend to save the message and suspend it. You can activate the message
later.
The End User Messaging page refreshes the results grid with a list of end user messages that
includes themessage you edited. Notice that theStatus is Suspended.
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Editing a URL End User Message

To edit an existing URL end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page, in the grid click the Message Name or the Edit link for the
message you want to edit.

3. On the Create End User Message page at the Message information area, make the appropriate
changes to the message as follows:

a) In the Message Name field, enter the appropriate information.
b) At the Message Status location, click Suspend so you can make these changes before the

qualifying devices call the Monitoring Center.

4. At the Message content area at the Message Type options, in the URL option field, do the
following:

a) In the field type the address including the protocol; for example, http://.
b) Select one of the following options for delivering your end user message:

● Attempt to send once indicates that the message is sent only once, on the next agent
call.

● Send repeatedly indicates that the message is sent on all agent calls.
This frequency is useful when the end user has signed out a device and failed to return it by
the due date. When the device is returned, you can suspend or delete themessage.

5. At the Message destination location, in the Send To options, define the end users who receive
the message as follows:

● To send the end user message to all devices, including future activations, click All Devices.
● To send the end user message to a single device, click Specific Device, click Choose

device, and then select the device.
● To send the end user message to all devices in a device group, click Specific Group, click

Choose group, and then select the Group Name you want to receive the end user
message. You must define the group before you can select it. For more information, see
"Creating a New Device Group" on page 40.

IMPORTANT When an End User Message is applied to a Specific Group, any device
added to or removed from that group is similarly associated or disassociated with the end
user message.

6. At the Message display location, in the Message Display Criteria (Rules) options, select the
option that defines the frequency that the web page is presented to end users from the following
available options:

● On next call presents the web page to end users on the device’s next call to the Monitoring
Center.

● On or after opens a calendar dialog where you select the appropriate date to send the
message.

● The Re-send checkbox lets you resend messages that were already sent and
acknowledged. For more information, see "Resending End User Messages" on page 39.
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7. Review the changes you have made to this message. You have the following options to save the
message:

● Click Save & activate to save the message and activate it immediately.
The End User Messaging page refreshes the results grid with a list of end user messages that
includes themessage you edited. Notice that theStatus has changed toActive.

● Click Save & suspend to save the message and suspend it. You can activate the message
later.
The End User Messaging page refreshes the results grid with a list of end user messages that
includes themessage you edited. Notice that theStatus is Suspended.

Activating an End User Message
Only activated end user messages are sent to managed devices that meet the message criteria.

To activate existing custom and URL end user messages:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, click the Message Name or Edit link for a
Suspended message you want to activate.

3. On the Create End User Message page click Save & activate.

4. The End User Messaging page refreshes. Look at the results grid to see that the message you
selected now reads Active in the Status column.

Suspending an End User Message
You can suspend messages that you temporarily do not want to send to end users.

To suspend an end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, click the Message Name or Edit link for an
Active message that you want to suspend.

3. On the Create End User Message page click Save & suspend.

4. The End User Messaging page refreshes. Look at the results grid to see the message you
selected now reads Suspended in the Status column.

Viewing End User Message Acknowledgements
You can see the custom end user messages that were and were not acknowledged by end users. You
can also download the details in a report. If you solicited information from end users in a message, you
can review the responses. For those devices that did not acknowledge the message, you may want to
research why that is the case.

To view end user message acknowledgements:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.
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2. On the End User Messaging page in the results grid, review the Devices Acknowledged
column. The hyperlinked numbers shown in this column represent the number of devices that
have acknowledged the respective end user messages.

To see which devices have acknowledged the end user message you sent, click the numeric link.

3. On the Devices that have acknowledged End User Message page, you can see the devices that
have responded to your message. If you have solicited information from the end user, you can
find it here.

For more information about this device and the device’s user, click the Identifier.

On the Device Summary, you can see who to contact to get further information or possibly to send
another message.

4. Click the Back link to return to the Devices that have acknowledged End User Message page.

5. To download a report of the devices that have acknowledged the end user message, at the top of

the results grid click .

On the Request Report page, complete the following steps:

a) In the Report Name field, enter a name for this report you want to download.
b) Open the Report Format list and select a file format.
c) At the Create E-mail Alert area, if you want to receive e-mail notification when the file is

available, enter your e-mail address in the Your E-mail Address field.
d) Click Continue.
When your request is processed, you can retrieve the report file from theMy Reports page. For
information on retrieving reports, see "Downloading Reports" on page 96.

6. Click the Back link to return to the End User Messaging page.

To view end user messages that were not acknowledged by the targeted devices:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, review the Devices Not Acknowledged
column. The hyperlinked numbers shown in this column represent the number of devices that
have not acknowledged the respective end user messages.

To see which devices have not acknowledged the end user message you sent, click the numeric
link.

3. On the Devices that have NOT acknowledged End User Message page, you see the devices
that have failed to respond. For more information about this device and the device’s user, click
the Identifier.

On the Device Summary, you can see who to contact to get further information or possibly to send
another message.

4. Click the Back link to return to the Devices that have NOT acknowledged End User Message
page.

5. To download a report of the devices that have not acknowledged the end user message, at the

top of the results grid click .

On the Request Report page, complete the following steps:
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a) In the Report Name field, enter a name for this report you want to download.
b) In the Report Format field, open the list and select a file format.
c) At the Create E-mail Alert area, if you want to receive e-mail notification when the file is

available, enter your e-mail address in the Your E-mail Address field.
d) Click Continue.
When your request is processed, you can retrieve the report file from theMy Reports page. For
information on retrieving reports, see "Downloading Reports" on page 96.

6. Click the Back link to return to the End User Messaging page.

Resending End User Messages
There are times when it is useful to resend a message that was already received and acknowledged by
end users. For example, you could edit an existing complex custom message and resend it, instead of
taking the time to create a new custom message.

To resend an end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, click the Message Name or Edit link for
the message you want to resend.

3. On the Create End User Message page at the Message Display location, select the Re-send
checkbox.

4. To save this setting, do one of the following:

● Click Save & activate to save the message. This message is shown to qualifying devices
according to the defined Message Display option.

● Click Save & suspend to save the message and suspend it. You can activate the message
later. No devices receive this message until you activate it.

Deleting End User Messages
You may want to delete end user messages that are no longer required.

To delete end user messages:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, click the Message Name or Edit link for
the message you want to delete.

3. On the Create End User Message page, click Delete.

The End User Message page refreshes with a confirmation indicating themessage you selected is
deleted.

Geofences
The Geofences feature lets Administrators specify geographical boundaries, based on geolocation
tracking data, to help locate managed devices. Geofencing is available to all accounts that have
downloaded the Geolocation Authorization Agreement from the Support page in the Absolute console,
signed it, and delivered it to Absolute.

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 39

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1717



Geofence details and tasks are provided in the topic, "Managing Geofences" on page 268.

Device Groups
You can organize your managed devices into logical groupings that fit your business model. For example,
you can group computers by management levels, security risk assessment (those laptops that contain
confidential data), geographical locations (such as building, floor, or room the computers are in), and other
criteria.

The Device Groups page has a filter area at the top of the page and a table (results grid) that includes all
device groups associated with your account. You can use the Search Criteria filters to locate the device
group, or device groups, you want to view.

You can define groups when filtering reports or targeting devices for alerts or end user messaging.

This section describes the following tasks:
● Creating a New Device Group
● Viewing a Device Group
● Editing a Device Group
● Managing Devices in a Device Group
● Deleting Device Groups

IMPORTANT All tasks, except for the viewing ones, require that you log in to the Absolute console as
an Administrator.

Creating a NewDevice Group

To create a new device group:

1. On the navigation bar, click to open the Assets > Devices page.

2. On the sidebar, click Classic Groups.

3. On the Device Groups page, click Create new Device Group.

4. On the Create and Edit Device Group page, at the Group information area, do the following:

a) In the Group Name field, enter a name for the new device group. Click the Check name
availability link to verify that the name you created is not in use.

b) In the Group Description field, enter a description for the device group.
c) To ensure that only Administrators can change this information, at the Group information

area, click the Lock as Read-Only checkbox. However, for the purposes of this task, unless
you are an Administrator or Security Administrator, do not select this checkbox. If this
checkbox is activated, you cannot perform step 5 of this task.

d) Click Save group information to save your device group information and to refresh the
Create and Edit Device Group page. You see a confirmation line that the device group was
created successfully.

NOTE When first created, device groups do not have any devices associated with them.

5. To add devices to this group, at the Group Members area do one of the following:
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● To select the devices you want to add to this device group from a list, click Add Devices.
i) On the Choose Device(s) to add to the group dialog, do one of the following to select the

devices:
● Select the checkbox next to each device you want to add to the group.
● Select the Select All checkbox to select all devices that show on this page of the

table.
ii) Click Choose device(s). The Choose Device(s) to add to the group dialog closes.

On the Create and Edit Device Group page, you see a confirmation line stating the device
was added successfully to this group.

Also, the results grid refreshes and shows the devices you added, with specific
information for each device in the following columns:

● Identifier, which is a unique Electronic Serial Number assigned to the agent installed
on each device you selected.

● Department to which this device belongs. A Departments is a user-created attribute
for a device that is included in the filter of many reports.

● Device Name, which is the name given to a device.
● Username, which is a unique name detected by the agent that identifies a person

who is associated with or using a device.
● Make, which is the manufacturer of a device.
● Model Number, which is the product type of a device.
● Serial Number, which is the serial number of the device.
● Asset Number, which is an alphanumeric identifier for a device entered by a user.

NOTE You can sort the results in ascending and descending order for each column,
except the contents in the Identifier column.

iii) Above the results grid, in the field next to the Filter Members button, you can filter the
list shown in the results grid by entering one of the following items for a device:
● Identifier, which is a unique Electronic Serial Number assigned to the agent installed

on each device you selected.
● Device Name, which is the name given to a device.
● Username, which is a unique name detected by the agent that identifies a person

who is associated with or using a device.
● Serial Number, which is the serial number of the device.

Click Filter Members and the results grid refreshes to show a list of devices based on
your filter selection.

● To add devices to the group by manually specifying devices in a text file, click Upload a
List of Devices.

IMPORTANT Lenovo serial numbers with seven characters may be associated with more
than one device and may cause errors when you upload a list of devices using a text file.
When uploading a list of Lenovo devices, use complete serial numbers or the device
Identifiers, both of which are unique to each managed device.
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i) On the Upload List of Devices for Device Group dialog, under the Upload List of Serial
Numbers or Identifiers area, in the File Path field, click Browse and find the location
of the file you want to upload.
You can enter a list of devices in a single column, separating each entry with a return (press
Enter). Do not use any punctuation. Click Open to select this file path.

ii) In the File List Type area, click one of the following options:
● Serial Numbers
● Identifiers

iii) Click Upload File. Follow the instructions provided on-screen to continue with this
procedure.

The devices are added to the device group.

6. Click Back to show the Devices sidebar.

Viewing a Device Group

To use filters to locate and view a specific device group:

1. On the navigation bar, click to open the Assets > Devices page.

2. On the sidebar, click Classic Groups.

3. On the Device Groups page, filter your data to show a specific device group using the Search
Criteria fields as follows:

● In the Group Name is or contains field, enter the name of the device group you want to
view.

● In the and Group Description is or contains field, enter several letters that you know are
in the device group’s description that you want to view.

● Open the or the group contains a Device where the field list and select the appropriate
field from the following:
○ Any Field
○ Identifier
○ Device Name
○ Username

● In the is or contains field, either use Choose or enter the appropriate value for the device
group you want to view.

4. Click Show results to refresh the results grid. If you are logged in as a Power User or a Guest,
only those device groups to which you are assigned are included in the results.

The columns provide the following information:

● Device Group Name is the name of the group.
● Count shows how many devices are in this group,
● Description for this group, which you provided when you created it.
● Created By shows who created this group.
● Last Modified provides the date that this device group was created or when it was edited

last.
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5. Click Back to show the Devices sidebar.

Editing a Device Group

To edit a device group’s information:

1. Complete the task, "Viewing a Device Group" on page 42.

2. Open the Create and Edit Device Group page with the details of the device group that you want
to edit in one of the following ways:

● Filter the results grid to show a particular device group.
● In results grid, click the Device Group Name link for the device group you want to edit.

3. At the Group information location, you can edit the following details:

a) In the Group Name field, enter a different name for this group. Click the Check name
availability link to verify that the name you want to use is not already used.

b) In the Group Description field, edit an appropriate description for the group, if you want to
change it.

c) Select or clear the Lock as Read-Only checkbox.
d) Click Save to save your changes to the Group information and refresh the Create and Edit

Device Group page.
You see a confirmation line that the device group was updated successfully.

4. If you want to add more devices to this device group, see "Adding Devices to a Device Group"
on page 44.

You can also remove selected devices from the group. For more information, see "Removing
Devices from a Device Group" on page 50.

Managing Devices in a Device Group
You can use the Device Group page to manage Device Group memberships, which includes the following
tasks:

● Associating Devices with Device Groups
● Viewing Devices in a Device Group
● Removing Devices from a Device Group

Associating Devices with Device Groups
After you have created a device group, you can add devices to it.

NOTE A device can belong to more than one device group.

There are several ways to associate devices with device groups, including:
● Adding Devices to a Device Group
● Adding Devices to a Device Group Automatically Based on Local IP Addresses
● Using Bulk Uploads to Change Device Group Associations
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Adding Devices to a Device Group

To add devices to a device group:

1. Complete the task, "Viewing a Device Group" on page 42.

2. In the results grid of the Device Groups page, click the Device Group Name to which you want
to add devices.

3. To add devices to this group, at the Group Members area do one of the following:

● To select the devices you want to add to this device group from a list, click Add Devices.
i) On the Choose Device(s) to add to the group dialog, do one of the following to select the

devices:
● Select the checkbox next to each device you want to add to the group.
● Select the Select All checkbox to select all devices that show on this page of the

table.
ii) Click Choose device(s). The Choose Device(s) to add to the group dialog closes.

On the Create and Edit Device Group page, you see a confirmation line stating the devices
were added successfully to this group.

Also, the results grid refreshes and shows the devices you added, with specific
information for each device in the following columns:

● Identifier, which is a unique Electronic Serial Number assigned to the agent installed
on each device you selected.

● Department to which this device belongs. A Departments is a user-created attribute
for a device that is included in the filter of many reports.

● Device Name, which is the name given to a device.
● Username, which is a unique name detected by the agent that identifies a person

who is associated with or using a device.
● Make, which is the manufacturer of a device.
● Model Number, which is the product type of a device.
● Serial Number, which is the serial number of the device.
● Asset Number, which is an alphanumeric identifier for a device entered by a user.

NOTE You can sort the results in ascending and descending order for each column,
except the contents in the Identifier column.

iii) Above the results grid, in the field next to the Filter Members button, you can filter the
list shown in the results grid by entering one of the following items for a device:
● Identifier, which is a unique Electronic Serial Number assigned to the agent installed

on each device you selected.
● Device Name, which is the name given to a device.
● Username, which is a unique name detected by the agent that identifies a person

who is associated with or using a device.
● Serial Number, which is the serial number of the device.

Click Filter Members and the results grid refreshes to show a list of devices based on
your filter selection.
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● To add devices to the group by manually specifying devices in a text file, click Upload a
List of Devices.

IMPORTANT Lenovo serial numbers with seven characters may be associated with more
than one device and may cause errors when you upload a list of devices using a text file.
When uploading a list of Lenovo devices, use complete serial numbers or the device
Identifiers, both of which are unique to each managed device.

i) On the Upload List of Devices for Device Group dialog, under the Upload List of Serial
Numbers or Identifiers area, in the File Path field, click Browse and find the location
of the file you want to upload.
You can enter a list of devices in a single column, separating each entry with a return (press
Enter). Do not use any punctuation. Click Open to select this file path.

ii) In the File List Type area, click one of the following options:
● Serial Numbers
● Identifiers

iii) Click Upload File. Follow the instructions provided on-screen to continue with this
procedure.

The devices are added to the device group.

Adding Devices to a Device Group Automatically Based on Local IP Addresses
You can assign devices to device groups automatically, based on the devices’ local calling IP address.
This feature is useful if your network includes multiple subnets, each with a range of local IP addresses.

The following rules apply:
● When a device calls the Monitoring Center and its IP address is within the IP range specified for

a device group, it is assigned to the device group associated with that subnet.
● When a device calls in from an IP address that is not part of a range specified in a device group,

the device is not assigned to any group.
● When a device is already in a device group and calls in from an IP address that is not part of that

device group or any other defined device group, the device stays in the original device group.
● When a device is already in a device group, and calls in from an IP address that is part of

another defined device group, the device is reassigned to that device group associated with that
subnet.
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Example
A school district is using the Absolute technology. The following auto-grouping rules are defined for
two high schools in the district:
● Auto-group Lincoln High School: local IP subnet 172.165.50.*
● Auto-groupWashington High School:local IP subnet 172.165.60.*
If a teacher's computer calls in with the IP 172.165.50.25, it is auto-assigned to the Lincoln High
School group. The teacher then takes the computer home for the weekend and it calls in from the
teacher's home with the IP 123.134.75.13. There is no auto-group rule for that IP subnet, so the
computer stays in the Lincoln High School group.
However, if the teacher then takes the computer toWashington High School for a few days, and it calls
in from 172.165.60.150, the computer gets unassigned from the Lincoln High School group and
assigned to the Washington High School group. Unlike the teacher’s IP address at home, there is an
auto-group configured for that IP (Washington High School), so the computer is moved.

To use the auto-grouping feature to add devices to a device group automatically:

1. Create a CSV (comma separated value) file or spreadsheet as follows:

a) The first row must be the column headings GroupName and IPSubnet.
b) Subsequent rows should include the “<device group names>” that you want to use, a comma

(,) as the separator, and the associated local IPSubnet.
Use the asterisk (*) as a wild card to group devices calling from different local subnets, as
shown in the following example:

GroupName,IPSubnet
"Device Group Name 1",192.168.*.*
"Device Group Name 2",172.16.*.*
"Device Group Name 3",10.*.*.*

c) Choose the appropriate option to save the file to your local device.

2. Upload the CSV file prepared in the preceding step as follows:

a) On the quick access toolbar, click and click Import Classic Group <-> IP Mapping.

The on-screen instructions provide both guidance about creating a spreadsheet and a sample
file you can view. You created this file in step 1.

b) In the Name field, enter an appropriate name for your import. This name is used to track the
status of the CSV file import.

c) If you want to receive e-mail notification when the import is processed, in the E-mail field
enter your e-mail address.

d) In the Filename field, click Browse to open the Choose File to Upload dialog and complete
the following steps:
i) Browse to the location where you saved the edited CSV file earlier in step 1.
ii) Click the file you want to upload and then click Open to select the file.

The Import Groups page opens to show the path to the selected file in the Filename field. Click
Upload.
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NOTE CSV file imports are queued and processed in the background. You can track the
progress of your import using the Import Group <-> IP Mapping Status page, described next.

3. Verify that the CSV file was imported successfully:

a) On the navigation bar, click and click Import/Export on the Settings sidebar.

a) On the Import/Export sidebar, click Import Classic Group <-> IP Mapping Status.
b) On the Import Group <-> IP Mapping Status page in the table, review the import Status.

When the import process is complete, the status reads Ready. If you entered an e-mail
address, notification is sent.

c) To verify the success of the import, click the Ready link and view the status CSV file.
The status CSV file is identical to the CSV file you uploaded, with the addition of two columns that
indicate the success of the import line by line.

NOTE For more information, see Technical Note 050221 – Dynamic Group to IP Subnet Mapping on the
Documentation page.

Using Bulk Uploads to Change Device Group Associations
Manipulating device group associations with large numbers of devices can be an arduous process. To
make things easier and quicker, you can extract information from the Absolute console, manipulate it, and
then upload the changes back to the Absolute console.

You can associate each device to a maximum of 20 different device groups, as follows:
● Download a CSV file of devices and their current Device Group associations.
● Edit the CSV file to update the device group associations. You can remove any devices whose

device group associations are not changing.
● Upload the CSV file to the Absolute console, which updates the device group associations.

To extract, edit, and upload device group associations:

1. On the quick access toolbar, click and click Export Classic Groups to open the Export

Groups page.

2. Request a download of devices in a current device group, as follows:

a) At the Search Criteria location, in The Group is field, open the list and select the appropriate
device group.

IMPORTANT Ensure the download includes all of the devices that you want to manipulate.
After you have extracted the information you cannot add more devices to the exported CSV
file. If necessary, downloading the All Devices group ensures you have every managed
device in the CSV file.

b) At the Name and Format location, do the following:
i) In the Name field, enter an appropriate name. This name shows on the Export Group

Status page.
ii) Open the Format list and select CSV because you can only import a CSV file.

c) At the Create E-mail Alert area, if you want to receive e-mail notification when the file is
available, enter your e-mail address in the Your E-mail Address field.
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d) Click Continue, which refreshes the Export Groups page that provides information about
being notified when the report is ready.

3. Retrieve the downloaded CSV file you just requested as follows:

a) On the navigation bar, click and click Import/Export on the Settings sidebar.

b) On the Import/Export sidebar, click Export Classic Group Status to open the Export
Groups Status page.
If you entered an e-mail address in the preceding step, you can also click the link on the
message you received.

c) When your request is processed, in the table under the Status column click the appropriate
Ready link.

d) Follow the on-screen instructions to Open the CSV file. If prompted, choose the option to
Save the file to your local device.

IMPORTANT You can open the CSV file with almost any text editing program. However,
Absolute recommends editing the file with a spreadsheet editor to preserve the table layout.
If the layout of the file is not preserved, the import process fails.

e) Edit the extracted CSV file, as follows:

IMPORTANT Do not alter the format of the CSV file. Doing so causes the data import
process to fail.

● The first few columns for each row contain the device’s Identifier, Username, Device
Make, and Device Model.

● Use these columns for identification purposes only. Do not edit them.
● Columns named Group1 through Group20 contain the group associations that you can

edit. Enter precise group names (case-sensitive and accurate spelling) to associate the
device with a device group. You can disassociate a device from a device group by
removing the value.

● You can remove rows for devices that you are not editing.
● You cannot add rows for devices in the CSV file.

f) Save the edited CSV file to the preferred location.

IMPORTANT Absolute recommends that you archive a copy of the original download file.
Should an error occur during the import process, you can use the CSV file to restore the data
to its original state.

4. Upload the edited CSV file, as follows:

a) On the quick access toolbar, click and click Import Classic Groups to open the Import

Groups page.
b) In the Name field, enter a name for your import file. This name is used to track the status of

the CSV file import.

NOTE CSV file imports are queued and processed in the background. You can track the
progress of your import using the Import Groups Status page.
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c) If you want to receive e-mail notification when the import is processed in the E-mail field,
enter your e-mail address.

d) In the Filename field, click Browse to open the Choose File to Upload dialog and complete
the following steps:
i) Browse to the location where you saved the edited CSV file.
ii) Click the file you want to upload and then click Open to select it.
The Import Groups page shows the path to the selected file in the Filename field.

e) To specify whether to retain or remove existing group membership, select one of the
following options:
● DO NOT Delete Identifier Group Membership If Group Missing From Import

retains the existing group membership settings even if the existing device group
associations are removed from the imported file. After the import process is complete,
any new device groups specified in the imported file are associated with the device.

● Delete Identifier Group Membership If Group Missing From Import removes a
device’s existing group associations if they are not included in the imported file. After the
import process is complete, the device is only associated with the device groups
specified in the imported file.

f) Click Upload to start the file import process. The Import Groups page refreshes to provide
information that your file uploaded successfully. The file is queued for processing.

5. Verify that the CSV file was processed successfully:

a) On the navigation bar, click and click Import/Export on the Settings sidebar.

b) On the Import/Export sidebar, click Import Classic Group Status.
c) On the Import Groups Status page in the table, review the import Status.

When complete, the status is Ready. If you entered an e-mail address, notification is sent.

d) To verify the success of the import, click the Ready link to open a CSV file that reports the
processing success or failure by device.
This file is identical to the CSV file you uploaded, with the addition of two columns indicating
the success or failure of the import line by line.

Viewing Devices in a Device Group

To view the devices in a device group:

1. Complete the task, "Viewing a Device Group" on page 42.

2. On the Device Groups page look at the results grid, which shows all device groups.

3. To see what devices are in a particular device group, click the appropriate device group name
link, which opens the Create and Edit Device Group page.

4. Look at the results grid, where you find a list of all devices that you assigned to this device
group.

5. If you want to review the details for a particular device, click the Identifier link. For more
information, see "Editing Asset Information" on page 84.

You can also use the Asset Report to view devices within a group. For more information, see "Asset
Report" on page 98.
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Removing Devices from a Device Group

To remove any or all devices from a device group:

1. Complete the task, "Viewing a Device Group"

2. On the Device Groups page, use one of the following methods to open the Create and Edit
Device Group page with the details of the device group that you want to edit:

● Filter the results grid to show the particular device group that you want to remove.
● In the results grid, click the Device Group Name link for the device group that you want to

remove.

3. On the Create and Edit Device Group page use one of the following ways to select the device or
devices you want to remove:

● From the Select All column, select the checkbox for each device you want to remove from
the device group.

● Select the checkbox in the heading row of the Select All column to select all devices
showing in the results grid.

4. Click Remove Selected Device(s).

The Create and Edit Device Group page refreshes with a confirmationmessage that provides the
Identifiers for each device you removed.

Deleting Device Groups

To delete a device group:

1. Complete the task, "Viewing a Device Group"

2. Ensure that no users are assigned to the device group you want to delete.

3. On the Device Groups page in the results grid, click the Device Group Name link for the device
group you want to delete.

4. On the Create and Edit Device Group page, click Delete this group.

A confirmation dialog opens with a warning that all associations to the device group will also be
deleted. This means that the group is no longer shown in report filters and any alerts applied to the
device group no longer function.

5. Click Delete this group.

NOTE If any users are assigned to the device group that you want to delete, a warning
message shows and you cannot delete the device group. The message includes the list of
assigned users. Before you can delete the device group you need to reassign these users to
another device group. For more information about assigning users to device groups,

Software Policy
Software policies allow Administrators to define their organization’s software rules. A software policy is a
list of Banned and Required software titles. Software policies are applied to device groups, after which
non-compliant devices are identified using the Software Policy Non-Compliance Report.
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A single device may belong to multiple device groups, so it is possible for multiple software policies to
apply to a single device. In this scenario, the Software Policy Non-Compliance Report shows any
occurrence of non-compliance.

This section describes the following tasks:
● Viewing the List of Software Policies
● Viewing Device Groups Without a Software Policy
● Creating a Software Policy
● Creating a Software Policy by Copying an Existing One
● Viewing a Software Policy
● Editing a Software Policy and its Device Group Associations
● Deleting a Software Policy

IMPORTANT All tasks require that you log in to the Absolute console as an Administrator.

Viewing the List of Software Policies

To view the software policies that apply to device groups:

1. On the navigation bar click > Groups > Software Policies.

2. On the View and Manage Software Policies page, the table shows the following information about
your existing software policies:

● Policy Name is the name of the policy.
● Created By is the username for the person who created the policy.
● Created At is the date and time when the policy was originally created.
● Last Updated By is the username of the last person who edited the policy.
● Last Updated At is the date and time stamp when this policy was last edited.
● Group Count indicates the number of device groups to which this policy applies. Click the

link to open the Device Groups Added to <Policy Name> Software Policy dialog.
● The Edit link opens the Create and Edit a Software Policy page for each policy.

Viewing Device GroupsWithout a Software Policy

To view a list of device groups that do not have a software policy:

1. Complete the task, "Viewing the List of Software Policies" on page 51.

2. Click View groups without a policy, which opens the Software Policy: Groups Without A
Policy dialog.

3. The table shows those device groups that do not have software policies applied to them and the
Number of Devices this situation affects.

4. Click Print to print the list.

You can now assign a software policy to the appropriate device groups as instructed in one of the
following locations:

● To create a new software policy and apply it to a device group without a policy, complete the
task, "Creating a Software Policy" on page 52.
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● To apply an existing software policy to a device group without a policy, complete the task,
"Editing a Software Policy and its Device Group Associations" on page 54.

Creating a Software Policy

To create a software policy:

1. On the navigation bar click > Groups > Software Policies.

2. Click Create software policy... to open the Create and Edit a Software Policy page.

3. In the Policy Name field, enter a descriptive name for the policy.

4. In the Description field, enter a brief description of the policy.

5. At the right side of the Policy Groups field, click Add Classic Groups to open the Choose
Classic Groups for Software Policy dialog.

6. In the Available list, select the appropriate device groups, as follows:

NOTE The list includes Classic device groups only. Any device groups created in > Device
Groups are not listed.

a) To filter the Available list, in the Filter field enter the criteria that you want to use and click
Show results.

b) Select the device groups you want to include in the software policy and click > to move a
single device group to the Selected list.

c) Click >> to move all available device groups to the Selected list.
d) Click All Devices to select all device groups.

NOTE If you mistakenly move an available device group to the Selected list, you can
select the device group and click < to move it back to the Available list.

e) When finished, click OK.
The Create and Edit a Software Policy page refreshes with an updated list of the selected
device groups in thePolicy Groups field based on your selections.

7. Define the Banned Items for the software policy as follows:

a) Click the Banned Items tab and click Add.
On the Choose Software Licenses or Executable Programs dialog, the list shows all available
Publisher and Applications by default. You can use the filter to search the database to reduce
the list, whichmakes it easier to find the application you want.

b) To filter the list, do the following:
i) In the Filter field enter part or all of a Publisher or Applications name.
ii) Select the appropriate option to show licenses and/or executables:

● Show Licenses Only
● Show Executable Programs Only
● Show Both Licenses and Executable Programs (recommended)
● Show Version Independent Licenses/Executables
● Show Version Specific Licenses/Executables
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iii) To see only the licenses installed on your organization’s devices, click the Show Only
Licenses or Executable Programs Installed On Your Organization’s Devices
checkbox.

iv) Click Filter.
c) Add one or more applications to the Banned List:

i) Under the Publisher column, click a specific name to show all applications for that
publisher in the Applications column.

ii) Select applications to add as follows:
● To select one application, click an Applications name and click > to move a single

application to the Selected list.
● To select all applications from a publisher, click >> to move all available applications

to the Selected list.
● To remove an application from the Selected list, click the name in that list and then

click < to move it to the Applications list.
● To remove all applications from the Selected list, click << to move them all to the

Applications list.

iii) Click OK.

8. Define the Required Items for the software policy as follows:

a) Click the Required Items tab and click Add, which opens the Choose Software Licenses or
Executable Programs dialog.

b) The process of filtering the list and adding applications to the Required Items list is identical
to the process described for the Banned Items list. For more information, see step 7.

9. Save the Software Policy by doing one of the following:

● Click Save & Close to save the changes and go to the View and Manage Software Policies
page.

● Click Save to save the changes and refresh the Create and Edit Software Policy page.

Creating a Software Policy by Copying an Existing One

To create a new software policy by copying an existing one:

1. On the navigation bar click > Groups > Software Policies.

2. On the sidebar, select the software policy that you to copy.

3. On the Create and Edit a Software Policy page, click Copy to create a new software policy.

The Create and Edit Software Policy page refreshes showing the new policy. The words “Copy of”
are appended to the name of the copied software policy.

4. Edit the Software Policy as appropriate. See "Editing a Software Policy and its Device Group
Associations" on page 54.

Viewing a Software Policy

To view a software policy:

1. Complete the task, "Viewing the List of Software Policies" on page 51.
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2. Find the Policy Name of the policy you want to view and click the corresponding Edit link.

Editing a Software Policy and its Device Group Associations

To edit an existing software policy and its the associated device groups:

1. On the navigation bar click > Groups > Software Policies.

2. On the sidebar, select the software policy that you to edit.

3. On the Create and Edit a Software Policy page, edit the Software Policy as follows:

● In the Policy Name field, edit the existing name as appropriate.
● In the Policy Description field, edit the description as appropriate.

4. To add more device groups to this software policy, do the following:

a) In the Policy Groups field, you can add this software policy to more groups by clicking Add.
b) On the Choose Groups For Software Policy dialog, ensure that the appropriate device groups

are moved from the Available list to the Selected list.
c) Click OK to make the changes to the Policy Groups.

5. To remove a device group from this software policy, in the Policy Groups field, select the
appropriate device group and click Remove.

6. To add or remove software titles from the Banned Items and Required Items software lists,
perform the instructions provided in step 7 of the task, "Creating a Software Policy" on page 52.

7. Do one of the following:

● Click Save & Close to save your changes, and return to the View and Manage Software
Policies page.

● Click Save to save your changes, and remain on the updated Create and Edit a Software
Policy page.

● To export the information for this software policy to a spreadsheet, click Export to Excel.
Do one of the following:
○ Click Open to show the contents of this software policy in Microsoft Excel.
○ Click Save to save the spreadsheet and open it later.

Deleting a Software Policy

To delete a software policy:

1. Complete the task, "Viewing a Software Policy" on page 53.

2. Select the appropriate Software Policy and click Delete.

IMPORTANT Exercise caution. When you click Delete, the policy is deleted without
prompting you for confirmation.
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Managing Classic Account Settings
The Classic Account Settings section is where you configure settings that apply to your entire account
and the managed devices within it. For example, you can set your default locale and time zone, edit the
automatic assignment of devices under the Service Guarantee, and turn on or turn off the following
features for your devices:

● Full-Disk Encryption data collection
● Event Calling
● SCCM Status and Repair
● Google Maps Wi-Fi Positioning
● RTT-IP

NOTE To configure settings for Single Sign-on or Two-Factor Authentication, go to the Administration >
Account Settings page. For more information, see the online Help.

This section provides information on the following topics:
● Managing Classic Account Settings
● Managing Service Guarantee Licenses
● Managing Event Calling for Your Account
● Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account

NOTE You must log in to the Absolute console as an Administrator to perform these tasks. Power
Users and Guests can view existing account settings, but they cannot edit them.

Editing Classic Account Settings

To edit your Classic Account Settings:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. To change the default language and time display formats showing across all pages in the
Absolute console select a value from the Default Language and Locale list.

3. To show local times across all pages in the Absolute console select a value from the Default
Timezone list.

4. The Automatically assign available Service Guarantee Licenses to devices checkbox is
selected by default. It controls whether available Service Guarantee licenses are assigned
automatically to newly activated devices. To turn off auto-assignment of licenses, clear the
checkbox.

For more information about Absolute products with a Service Guarantee, see "Managing Service
Guarantee Licenses" on page 58.

NOTE Auto-assignment of licenses applies to new devices only. If a Service Guarantee license
becomes available and an existing device is unlicensed, the license is not automatically assigned
to the device. To assign a license to an existing device, see "Manually Editing Service Guarantee
License Assignment" on page 59.

5. At the Full Disk Encryption Status area, do one of the following:
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● To turn on full-disk encryption data collection from the devices in your account, select the
Collect full disk encryption data from devices checkbox.

NOTE Full-disk encryption data collection is supported for Windows and Mac devices only.
When data collection is turned on, the collection process starts when the device makes its
next agent call. Therefore, depending on the agent’s call frequency, the Full-Disk Encryption
Status Report may be updated within a timeframe from several minutes up to 24 hours.

● To stop collecting data about full-disk encryption from your devices, clear the Collect full
disk encryption data from devices checkbox. This action does not delete any current or
historical data, however encryption alerts are suspended automatically.

● If you want to turn on full-disk encryption data collection again, enable this setting and
manually activate the encryption alerts. For more information, see "Reactivating Suspended
Alerts" on page 26.

For more information about full-disk encryption, see "Full-Disk Encryption Status Report" on page
135.

6. At the Absolute Secure Drive area, do one of the following:

● To turn on data collection, select the Collect Absolute Secure Drive Failed Login data
from devices checkbox. For more information, see "Absolute Secure Drive Authentication
Failures Report" on page 134.

NOTE By default, data collection for Absolute Secure Drive Failed Logins is turned on for
all accounts.

● To turn off data collection, clear the Collect Absolute Secure Drive Failed Login data
from devices checkbox. The data collected before turning off this option is not deleted and
continues to show on the Absolute Secure Drive Authentication Failures Report. For more
information, see "Absolute Secure Drive Authentication Failures Report" on page 134.

7. At the Absolute Customer Service Account Access area, we recommend that you select the
Allow Absolute customer service staff access to your account option, if it is not selected by
default. From time to time, it may be necessary for an Absolute representative to log in to your
account to investigate a problem or correct an issue, and this option enables them to perform
these actions.

Note that when the option is enabled:

● Absolute customer service staff can't perform the following actions on your account:
○ Submit a request for any of the following security actions:

– Data Delete
– Device Freeze

○ Submit an Investigation Report

● All login and logout events performed by Absolute customer service staff are logged for your
account. For more information, see "User Event Report" on page 183.

8. If you want your managed Windows devices to log the date and time when a file was last
accessed, in the Last Access Time Stamp area, select the checkbox next to Enable last file
access date and time stamps (Windows devices only).
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NOTE For Mac devices, no setting is required. Last file access dates and times are always
logged and included in the Deletion log file.

If you use Data Delete, enable this setting to ensure that when you select the Include File Date
Attributes option during a Data Delete request, the last file access date and time is included in the
Deletion log file. This information helps to determine if a data breach has occurred on a device. For
more information about requesting a Data Delete, see "Initiating a Data Delete Request" on page
214.

NOTE On supported Windows devices, the following registry key controls the logging of file
access time stamps:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\
NtfsDisableLastAccessUpdate
By default, this registry key is set to "1". When you enable the Last Access Time Stamp
setting, the registry key is set to "0" (zero), which may slow performance slightly on some
Windows devices.

9. To use Google Maps™ Wi-Fi Positioning to find the locations of your managed devices, in the
Google Maps™ Wi-Fi Positioning area, select the Use Google Geolocation for Wi-Fi
Points checkbox.

When you enable this setting:

● Google Maps Wi-Fi Positioning can be used to find the locations of your managed devices.
For more information, see "Understanding Location Technologies" on page 165.

● The Google Maps™ Wi-Fi Positioning option is available, and selected by default, in the
Geofences feature and Geolocation Tracking reports. For more information, see the following
topics:
○ "Creating Geofences" on page 271
○ "Geolocation Tracking Reports" on page 164

● The setting is hidden on the Classic Account Settings page.

NOTE This setting is applicable only if Geolocation Tracking is authorized for your account. For
more information, see "Authorizing Geolocation Tracking" on page 268.

10. At the SCCM Status and Repair area, configure SCCM Status reporting and SCCM Repair for
the Windows devices in your account.

IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence
feature to report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have
SCCM Report and Repair enabled, we recommend that you disable it and activate the
Application Persistence: Microsoft SCCM policy in one or more policy groups. For more
information, see About Application Persistence: Microsoft SCCM policies in the online Help.

For more information, see "Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account" on
page 64.
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11. At the RTT-IP Setting area, make any changes to your account-wide RTT-IP settings. For more
information about RTT-IP and its various settings see "Using Real-Time Technology over IP" on
page 193.

12. At the Call Settings area, configure whether an agent call is made when specific events occur
on the account’s managed devices. For more information, see "Managing Event Calling for Your
Account" on page 59.

NOTE You can also manage Event Calling at the device level. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

13. If the Chromebooks - Google Account area is available, and you want to manage your
Chromebook devices in the Absolute console, see "Managing Google Account Details in the
Absolute Console" on page 288.

14. Click Save changes.

Managing Service Guarantee Licenses
When a device that is assigned a Service Guarantee license is stolen and Absolute is unable to recover
the device, or start a Data Delete operation, you may be eligible for a service guarantee payout on that
device. To be eligible for this payout, the devices in your account must be correctly flagged as being
Service Guarantee-applicable before a theft incident occurs.

One of the following scenarios is applicable:
● Your account includes Absolute products with the Service Guarantee and you have

licenses available: By default, if your account includes Absolute products with the Service
Guarantee, and you have additional licenses available, a Service Guarantee license is
automatically assigned to each new device making the device eligible for Service Guarantee
payouts.

IMPORTANT If you turn auto-assignment of Service Guarantee licenses off, you must
manually assign the service guarantee license to applicable devices in your account. For more
information on manually assigning a service guarantee license, see "Manually Editing Service
Guarantee License Assignment" on page 59.

● Your account includes Absolute products with the Service Guarantee and you do not
have licenses available: If your account contains more devices than licenses, automatic
assignment of licenses to devices is disabled until you either add more licenses to your account
or manually remove the Service Guarantee license from some devices.
For example, if you have 1000 licenses, and 1250 devices contacting our Monitoring Center, then
250 devices are neither assigned licenses, nor are they eligible for the service guarantee.

For more information onmanually removing the Service Guarantee license from devices, see
"Manually Editing Service Guarantee License Assignment" on page 59.

● Your account contains products both with and without the Service Guarantee: If your
account contains a mix of Absolute products, where some products include the Service
Guarantee and others don’t, the Service Guarantee licenses for your account may be assigned
incorrectly.
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To address such an issue, youmust edit the Service Guarantee license assignment manually. For
more information, see "Manually Editing Service Guarantee License Assignment" on page 59.

Manually Editing Service Guarantee License Assignment
You can either assign or remove the Service Guarantee License for each device individually or use device
groups to make the change.

● Editing the value for a single device: If you want to assign or remove the Service Guarantee
license for a single device, you can do so from the View or Edit Custom Device Fields page for
the device.
○ To assign the Service Guarantee license to a device, open the View or Edit Custom Device

Fields page, open the Has Service Guarantee list, and click Yes.
○ To remove the Service Guarantee license for a device, open the View or Edit Custom Device

Fields page, open the Has Service Guarantee list, and click No.

For more information, see the online Help.

● Editing the value for a group of devices: The quickest way to manually assign or remove
Service Guarantee licenses from devices is to create a device group and change the Has
Service Guarantee value.
To change the Service Guarantee License assignment for a group of devices:

a) Create a device group containing the devices for which you want to assign or remove
Service Guarantee licenses. For example, if you want to assign the Service Guarantee to all
the employees working in the Sales department, create a device group containing the
devices of all the Sales employees.

b) Open the View and Edit Custom Device Fields page for the device group you have just
created in step a, open the Has Service Guarantee list, and click Yes to assign or No to
remove the Service Guarantee licenses, whichever is appropriate. For information on
changing a Custom Device Field for a device group, see the online Help.

Managing Event Calling for Your Account
Depending on the product your organization purchased, this feature may not be available for your
account.

You can turn on Event Calling for all active Windows and Mac devices within an account. Event Calling
lets these managed devices make an agent call when a significant change event occurs on a device. A
change to any of the following device attributes can trigger an event call:

● device location
● hardware configuration
● installed software
● network information (Public IP)
● logged in user

For more information about the change events that trigger an event call, see "Events That Can Trigger an
Event Call" on page 60.
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Event calls supplement the scheduled calls that occur automatically from each managed device every
24.5 hours. However, when an event call occurs it resets the regular call schedule. Typically, when Event
Calling is turned on, device information in the Absolute console is more up-to-date, which means that
Alerts are triggered on a more timely basis and your reports are more accurate.

For example, a Windows device makes a scheduled agent call to the Monitoring Center at 9:00 a.m. At
10:30 a.m. the device’s Public IP changes, which is considered a rule violation based on the settings
made by the Administrator.

One of the following outcomes may occur, depending on whether Event Calling is turned on:

Event Calling
turned on? Outcome

Yes An event call is triggered immediately, which updates the device’s Public IP
address in the Absolute console. If a Public IP related Alert was created, the
event call triggers an Alert to notify the Administrator that a rule violation has
occurred.
If RTT-IP is enabled for the account, the Administrator immediately requests a
security operation, such as a Device Freeze. If the device is online, the agent is
instructed at the next RTT-IP ping to make a full agent call and the security
operation is performed. If the device is off-line, the security operation is
performed on the next reboot.

No The next scheduled agent call occurs at 9:30 a.m. the following day (23 hours
after the Public IP change event). The device’s Public IP address is updated in
the Absolute console. If a Public IP related Alert was created, the agent call
triggers an Alert to notify the Administrator that a rule violation has occurred, but
by then, the device has been off the network for 23 hours.
If RTT-IP is enabled for the account, the Administrator immediately requests a
security operation, such as a Device Freeze. If the device is online, the security
operation is performed at the next RTT-IP ping, but RTT-IP alone does not
accelerate the initiation of the Alert itself.

For more information about Alerts, see "Alerts" on page 15. For more information about RTT-IP, see "Using
Real-Time Technology over IP" on page 193.

This section provides information on the following topics:
● Events That Can Trigger an Event Call
● Understanding the Minimum Event Call Period
● Turning on Event Calling for Your Account
● Editing Event Calling Settings
● Turning Off Event Calling
● Viewing the List of Devices with Event Calling Turned On

NOTE By default, Event Calling is turned off for all devices. You can turn on Event Calling for all active
Windows and Mac devices within an account, or for individual managed devices. For more information
about turning on Event Calling for an individual device, see "Editing Asset Information" on page 84.

Events That Can Trigger an Event Call
An event call is triggered when a change event (change in a device attribute) occurs on the device. The
following table describes the change events that can be configured to trigger an event call.

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 60

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1738



Change event/
Configuration option

Description

Location change A change in the location of a device
Wi-Fi hotspots are used to identify changes in device location. If the signal
strength or availability of the Wi-Fi hotspots stored in a device changes, the
device is considered to have changed its location. A location change event is
logged only if the current Wi-Fi hotspots indicate that the device moved
approximately 200 meters, which is the average range of a Wi-Fi hotspot.

Hardware change A change to the memory, CPU, or hard drive on a device
Adding or removing the following devices does not trigger a hardware change:
● Printers
● Firewire devices
● Thunderbolt devices
● Bluetooth devices

NOTE To detect a hardware change, the device needs to be restarted. The
device’s hardware inventory is compared before and after the restart. If the
inventories do not match, a hardware change event is logged and an event call
is triggered.

Software change A change to the inventory of installed software applications, or changes to the
operating system of the device

Logged in user change A change of the user of the device
The username of the currently logged in user is compared to the username
associated with the previous session. If they do not match, a user change event
is logged and an event call is triggered.
On Windows devices, a user change event is also logged when the Switch
User feature is used.

Network change A change to the Public IP Address of a device
When a managed device’s local IP address changes, the device’s public IP
address is checked to determine if it has also changed. If so, a network change
event is logged and an event call is triggered.

Description of change events that trigger an event call

Understanding the Minimum Event Call Period
When you configure Event Calling, you need to specify a Minimum Event Call Period, which controls the
minimum amount of time that must elapse between event calls from a device. This setting lets you
determine how frequently a device calls the Monitoring Center when multiple change events occur on a
device in rapid succession.

The purpose of the Minimum Event Call Period setting is to reduce the flow of unnecessary traffic to your
network gateways. We recommend that you experiment with the various settings to determine the
optimal setting for your organization.

Possible values are:

● 15 minutes ● 2 hours

● 20 minutes ● 3 hours
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● 30 minutes ● 4 hours

● 45 minutes ● 6 hours

● 1 hour

Example
Event Calling is activated on a device and the Minimum Event Call Period is set to 2 hours.
The next day, two software changes occur on the device 10 minutes apart. The first software change triggers an
event call immediately, but the second call must wait for the Minimum Event Call Period to expire.
A network change then occurs on the device 20 minutes after the second software change. No event call is
made because the Minimum Event Call Period has not yet expired.
The Minimum Event Call Period expires two hours after the first event call. A new event call is triggered from the
device to send the details of the second software change and the network change to the Monitoring Center.

Turning on Event Calling for Your Account
By default, Event Calling is turned off at the account level. To turn on Event Calling for all devices in your
account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the Call Settings area.

3. Click the field and select one of the following options:

● Set call settings for all capable devices: Turn on Event Calling for all existing and newly
activated Windows and Mac devices. As new Windows and Mac devices are activated, turn
on Event Calling and apply the specified call settings.

● Set call settings for new devices: As new Windows and Mac devices are activated, turn
on Event Calling and apply the specified call settings.

● Turn on event calling for all devices where event calling is turned off: Turn on Event
Calling for existing Windows and Mac devices only.

4. In the Minimum Event Call Period list select the minimum amount of time that must elapse
between agent calls from a device. Possible values range from 15 minutes to 6 hours. For more
information, see "Understanding the Minimum Event Call Period" on page 61.

5. All Configuration Options are selected by default. To exclude one or more Configuration
Options, clear each applicable checkbox.

NOTE For more information about each option, hover over next to Configuration Options.
For detailed information about the device changes associated with each option, see "Events That
Can Trigger an Event Call" on page 60.

6. Click Save changes. Event Calling is activated on each device on the next scheduled agent call.

NOTE If you selected a call setting option that applies to newly activated devices, the
Minimum Event Call Period and Configuration Options that will be applied to those devices
show under Current default call settings for new devices.
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Editing Event Calling Settings
If Event Calling is turned on at the account level, you can edit the Minimum Event Call Period and
Configuration Options at any time.

To edit the call settings for devices associated with the account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the Call Settings area.

3. Click the field and select one of the following options:

● Set call settings for all capable devices: Update the call settings for all existing and newly
activated Windows and Mac devices.

● Set call settings for new devices: Update the call settings for newly activated Windows
and Mac devices only.

● Change call settings for all devices where event calling is turned on: Update the call
settings for all existing Windows and Mac devices that currently have Event Calling turned
on. If Event Calling was turned off for one or more devices at the device level, those devices
are left unchanged.

● Turn on event calling for all devices where event calling is turned off: Turn on Event
Calling for the following Windows and Mac devices:
○ Devices with Event Calling turned off at the device level
○ Newly activated devices without Event Calling turned on

NOTE This option is available only if Event Calling is turned on at the account level, but it
is turned off for some devices. For more information about managing Event Calling at the
device level, see "Configuring Event Calling for a Device" on page 90.

4. Edit the Minimum Event Call Period. Possible values range from 15 minutes to 6 hours. For
more information, see "Understanding the Minimum Event Call Period" on page 61.

5. Edit the Configuration Options by selecting or clearing each applicable checkbox.

NOTE For more information about each option, hover over next to Configuration Options.
For detailed information about the device changes associated with each option, see "Events That
Can Trigger an Event Call" on page 60.

6. Click Save changes. The updated call settings are activated on each device on the next
scheduled agent call.

Turning Off Event Calling
If Event Calling is turned on at the account level, you can turn it off for all devices in the account.

NOTE To turn off Event Calling for individual devices, see "Configuring Event Calling for a Device" on
page 90.

To turn off Event Calling for all devices in the account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.
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2. Scroll to the Call Settings area.

3. Click the field and select Turn off event calling.

4. Click Save changes. Event Calling is turned off on each device on the next scheduled agent
call.

Viewing the List of Devices with Event Calling Turned On

To view the list of managed devices that have Event Calling turned on:

1. On the navigation bar, click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the Call Settings area.

3. Under Devices with event calling turned on, click View. A dialog opens.

4. Filter the list of devices using any of the following criteria:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device

● Device Name: the name assigned to the device in the operating system
● Serial Number: the serial number of the device or other hardware
● Event Call Settings: the Configuration Options enabled when Event Calling was turned on
● Minimum Event Call Period: the time period selected when Event Calling was turned on
● Last Call Reason: the reason for the last agent call from the device. Possible values are

Scheduled or Event | <type of change>.

NOTE The results cannot be filtered by the Last Call Time, which is the date and time of the
last agent call from the device.

5. Sort the list by clicking a column heading.

NOTE You cannot sort on the Event Call Settings or Last Call Reason columns.

6. To view the Device Summary page for a device, click the Identifier link.

7. Click Cancel to close the dialog.

Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account
IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have SCCM Report and
Repair enabled, we recommend that you disable it and activate the Application Persistence: Microsoft
SCCM policy in one or more policy groups. For more information, see About Application Persistence:
Microsoft SCCM policies in the online Help.

If you use Microsoft Service Center 2012 Configuration Manager (SCCM), you can configure the following
options on the Classic Account Settings page:

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 64

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1742



● Collect SCCM Status on Windows devices: track the status of the SCCM client installed on
the Windows devices in your account. For more information about SCCM and detecting SCCM
Status information, see "About Collecting SCCM Status From Windows Devices" on page 144.

● Enable SCCM Repair: repair any SCCM clients that are not functioning correctly. For more
information about this feature, see "About Repairing SCCM Clients" on page 145.

This section provides information on the following topics:
● Managing SCCM Status Reporting for Your Account
● Managing SCCM Repair for Your Account
● Viewing the List of Devices with SCCM Status Reporting Turned On

Managing SCCM Status Reporting for Your Account

IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If SCCM Status Reporting is
enabled, we recommend that you disable it and activate the Application Persistence: Microsoft SCCM
policy in one or more policy groups. For more information, see About Application Persistence: Microsoft
SCCM policies in the online Help.

You can track the status of the SCCM client installed on the Windows devices in your account.

When SCCM Status reporting is enabled at the account level:
● The agent is updated on each device on the next agent call. The update includes a script, run

every six hours, to detect the status of the device's SCCM client. The script performs a series of
health check tests to determine if the client is present and functioning correctly.

● As new Windows devices are activated, SCCM Status reporting is automatically enabled on
those devices.

● The most recent SCCM Status information for each Windows device shows in the SCCM Status
Report.

● A history of SCCM Status changes for each Windows device shows in the SCCM Status
History Report, and the SCCM Status History tab of each device's Device Summary page.

● You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when a SCCM Status change
occurs. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page
19.

NOTE You can also manage SCCM Status reporting for individual devices or groups of devices. For
more information, see the following topics:
- "Managing SCCM Status Reporting for a Windows Device" on page 92
- "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

To disable SCCM Status Reporting for all devices in your account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the SCCM Status and Repair area.

3. Clear the Collect SCCM Status from Windows devices checkbox.

4. Click Save changes.

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 65

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1743



Managing SCCM Repair for Your Account

IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have SCCM Repair
enabled, we recommend that you disable it and activate the Application Persistence: Microsoft SCCM
policy in one or more policy groups. For more information, see About Application Persistence: Microsoft
SCCM policies in the online Help.

You can use the SCCM Repair feature to repair any SCCM clients that are installed on your managed
Windows devices and are not functioning correctly.

This feature works in conjunction with the SCCM Status reporting feature. When SCCM Repair is
enabled at the account level:

● The agent is updated on each device on the next agent call. The update includes a script, run
every six hours, to detect the status of the device's SCCM client and automatically repair the
client if it is not functioning correctly.

● As new Windows devices are activated, SCCM Repair is automatically enabled on those
devices.

● The most recent SCCM Repair information for each Windows device shows in the SCCM Status
Report.

● A history of SCCM Repair information for each Windows device shows in the SCCM Status
History Report, and the SCCM Status History tab of each device's Device Summary page.

● You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when SCCM Repair occurs on a
device. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page
19.

To disable SCCM Repair for all devices in your account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the SCCM Status and Repair area.

3. Clear the Enable SCCM Repair checkbox.

4. Click Save changes.

5. On the Confirm message dialog, review the details of the requested action to confirm that they
are correct, and click Continue.

Viewing the List of Devices with SCCM Status Reporting Turned On

To view the list of managed Windows devices that have SCCM Status Reporting turned on:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the SCCM Status and Repair area.

3. Under Devices with SCCM Status reporting turned on, click View. A dialog opens.

4. Filter the list of devices using any of the following criteria:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device
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● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device

● Device Name: the name assigned to the device in the operating system
● SCCM Status: the current status of the SCCM client on this device. Possible values are:

○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention:One or more health check tests failed and SCCM Repair is not enabled

on the device. You may want to enable SCCM Repair for the device.
○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair

the SCCM client because it was not functioning correctly. The client was not repaired.
For more details about why the repair failed, click the link.

○ Repair successful: SCCM Repair is enabled. An attempt was made to repair the SCCM
client because it was not functioning correctly. The client was repaired.

To view the results of each health check test, click the link. For more information, see "Viewing
the Details of a SCCM Status Change " on page 151.

5. Sort the list by clicking a column heading.

6. To view the Device Summary page for a device, click the Identifier link.

7. Click Cancel to close the dialog.

Downloading Packages For Your Account
Depending on the Absolute products your organization has purchased, the Download Packages page may
contain the following sections:

● The Agent for Mobile Operating Systems section lets you download Android agent installation
packages for your account. For more information, see "Downloading the Absolute Agent for
Android Devices" on page 68.

NOTE To download Windows and Mac agent installation packages, go to Agent Management
in the Settings area. For more information, see Downloading the Absolute agent for Windows and
Mac devices in the online Help.
Agent installation packages are not available for iPads. To inquire about support for the agent on
a Linux-based operating system, such as Ubuntu 16.04 LTS or Debian® 8.x, contact Absolute
Technical Support.

● The Absolute for Chromebooks Extension section contains details for deploying the Absolute
for Chromebooks extension, which lets you to manage your Chromebooks in the Absolute
console. This section applies only to customers with Absolute for Chromebooks licenses. For
more information, see "Deploying the Chromebook extension" on page 290.

● The Network Diagnostics section lets you download a command line utility to check if your
network configuration will allow the Absolute agent to contact the Absolute Monitoring Center. For
more information, see "Testing Your Network for Agent Connectivity" on page 69.

● The Absolute Manage section lets you upload and download Absolute Manage installation
packages for your account. For more information, see "Using the Absolute Manage Suite" on
page 69.
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● The Absolute SIEM Connector section lets you download the SIEM Connector installation
package. The SIEM Connector uses the syslog protocol to send alert events triggered in the
Absolute console to your Security Information and Event Management (SIEM) application. For
more information, see "Downloading the Absolute SIEM Connector" on page 72.

IMPORTANT All tasks in this section require that you log in to the Absolute console as an
Administrator.

Downloading the Absolute Agent for Android Devices
The Agent section on the Download Packages page provides links to Android agent installation packages
which are stamped for your account. The following information is listed for each installation package:

● Agent Type: the platform-specific agent type
● Agent Version: the version (build) number of the agent
● Supported Platforms: the operating systems that are supported by each agent
● Last Updated: the date and time the agent files were created
● Last Downloaded: the date and time the agent files were last downloaded

NOTE To download Windows and Mac agent installation packages, go to the Agent Management page
in the Settings area. For more information, see Downloading the Absolute agent for Windows and Mac
devices in the online Help.

To download the stamped agent installation files:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

The Download Packages page opens with a list of all Agent Types and theAgent Versions that
are created for your account.

NOTE To see the most current version of the agent, open the Updated versions of Agents
available tooltip. Contact Absolute Technical Support to upgrade to the most current agent
version, if required.

2. In the Agent for Mobile Operating Systems section, click the appropriate link in the Agent
Type column.

3. Follow the on-screen instructions to complete the download.

After the agent is installed on a client device, the device is automatically associated with your
account.

For more information about installing the agent on Android devices, refer to the Administrator’s Guide for
Absolute Agent.

Upgrading to the Latest Version of the Agent
Periodically, Absolute releases a new version of the Absolute agent for Android devices. When a new
agent is available, the following steps are taken:

● An announcement is posted in the console.
● New agent packages are automatically created for your account and added to the Download

Packages page (assuming the Agent Type applies to your account).
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● Your existing managed devices are automatically upgraded to the new agent, as applicable.

Testing Your Network for Agent Connectivity
The Network Diagnostics Tool is a command line utility that you can use to test your network
configuration before you install the Absolute agent on your devices. You can also use it to troubleshoot
connectivity issues as they arise. The tool determines if your current proxy and firewall settings will allow
the Absolute agent to connect to the Absolute Monitoring Center.

To download the Network Diagnostics Tool:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

2. On the Download Packages page, in the Network Diagnostics section, click Download Network
Diagnostics Tool.

3. Follow the on-screen instructions to download the .zip file that contains the tool (DDSNDT.exe).
Depending on your browser and operating system, you may need to click through several dialogs
to save the file to a location of your choice.

4. Navigate to the location where you saved the .zip file and extract its contents to a location of
your choice. You can copy the files to your hard drive or run them from a USB key or network
drive.

For more information about running the Network Diagnostics Tool from the command line, see the
NDT_Readme.pdf file in the downloaded zip file, or go to the Documentation page and see the
Administrator's Guide for Absolute Agent.

Using the AbsoluteManage Suite
The Absolute Manage suite is a uniquely seamless, multi-platform client management solution for
managing all of your Mac OS and Windows workstations in a single, unified console on the platform of
your choice. All Absolute Manage components including the server, admin console, and clients, can be
mixed and matched from either platform. Network and system administrators often find that there are
multiple ways to accomplish the same task within Absolute Manage, and it is up to them to decide which
one fits into the organizational workflow and works best in the proprietary computing environment.

The Absolute Manage installation packages available in the Absolute Manage section let Administrators
extract, download, and use the data collected by agents on managed devices. For accounts including
Absolute Manage, the data that was previously available only through classic reports is now available
using the Absolute Manage application on the local device.

The Absolute Manage section lets you perform the following functions:
● Downloading the Absolute Manage Installation Packages
● Uploading a Stamped Agent Including Absolute Manage

Downloading the Absolute Manage Installation Packages

To download the Absolute Manage packages for your operating system:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

2. On the Download Packages page, in the Absolute Manage section, click the appropriate link from
the following:
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● Download Absolute Manage for Windows Computers
● Download Absolute Manage for Macintosh Computers

3. Follow the on-screen instructions to complete the download.

4. Install the Absolute Manage application on your device. When prompted, provide the
Registration Code and Serial Number available on the Download Packages page.

NOTE The Registration Code and Serial Number shown in the Absolute Manage section are
specific to your account.

Uploading a Stamped Agent Including Absolute Manage
Devices managed using the Absolute Manage server contain a special agent. You can create a modified
agent installation package to reinstall the agent containing Absolute Manage components in the event that
the agent on one of your managed devices is removed. The Absolute Manage Persistence area in the
Absolute Manage section on the Download Packages page lets you upload modified Windows and Mac
agent installation packages for use at a later date.

NOTE Depending on the licenses you own, the Absolute Manage section may not be available, but the
Absolute Manage Persistence area may be shown in its own section.

To ensure that the file is uploaded successfully, the agent Installation package must conform to the
following requirements:

● The package must be a valid .zip file. Any package extraction errors lead to a validation failure
error and the failure of the upload process.

● The installation package can have any name, as long as it is a valid .zip file. The file name
changes to a system generated name upon successful upload.

● The package needs to contain the folders and files shown in the following table, depending on the
operating system.
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Device
Operating
System

Installation Package Details

Windows The package must contain the following files:
● \Absolute Manage Agent\0x0409.ini
● \Absolute Manage Agent\AgentVersion.exe
● \Absolute Manage Agent\Data1.cab
● \Absolute Manage Agent\DefaultDefaults.plist
● \Absolute Manage Agent\Info.plist
● \Absolute Manage Agent\instmsiw.exe
● \Absolute Manage Agent\LANrev Agent.msi
● \Absolute Manage Agent\LANrevAgentSafeInstaller.exe
● \Absolute Manage Agent\LANrevAgentUpdater.bat
● \Absolute Manage Agent\LANrevAgentUpdater.exe
● \Absolute Manage Agent\LANrevAgentUpdater_Launcher.bat
● \Absolute Manage Agent\setup.exe
● \Absolute Manage Agent\Setup.ini

NOTE The DefaultDefaults.plist file must contain a ServerList configuration with at least one
primary inventory server and an address. For more information, log in to AMRC, open the Absolute
Manage Getting Started Guide and see the information under the heading “Deploying the agent
using a local installer”. The Info.plist file must contain a CFBundleGetInfoString XML element with
appropriate and valid content.

Mac The package must contain the following folders and files:
● \Absolute Manage Agent\Certificates
NOTE The Certificates folder must contain three .pem files.
● \Absolute Manage Agent\Absolute Manage Agent.pkg
● \Absolute Manage Agent\DefaultDefaults.plist
● \Absolute Manage Agent\DetermineDeploymentPlatform.sh
● \Absolute Manage Agent\InstallAgent.sh
● \Absolute Manage Agent\SpecialSSLUpdater.plist

Installation Package details for Windows and Mac operating systems

To upload a changed agent installation package:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

2. On the Download Packages page, scroll to the Absolute Manage area.

3. In the Absolute Manage Persistence area, click Browse in the area for the applicable operating
system (Windows or Mac).

4. In the File Upload dialog, browse to the location on the local hard disk of your device to find the
appropriate agent installation .zip file.
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5. Click the file name and click Open to select the file. The Download Packages page refreshes to
list the file name in the Filename field in the Absolute Manage Persistence area.

6. Click Upload. The file is uploaded to the Absolute console and the Download Packages page
refreshes to show the file in the Filename table for the applicable operating system.

Downloading the Absolute SIEM Connector
The Absolute SIEM Connector uses the syslog protocol to send alert events triggered in the Absolute
console to your Security Information and Event Management (SIEM) application. If you want to view and
manage alert events in a SIEM application, download the Absolute SIEM Connector installation package
to a computer on your network. For more information about creating alerts, see "Alerts" on page 15.

For more information about the Absolute SIEM Connector, including detailed installation instructions, see
the Absolute SIEM Connector Install Guide in the online Help.

To download the Absolute SIEM Connector:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

2. On the Download Packages page scroll to the Absolute SIEM Connector area and click the link
that shows under Filename.

3. Follow the on-screen instructions to download the installation package, SIEM Connector
<version>.msi to your local drive.

Managing System Notifications
The System Notifications page lets Administrators configure a list of recipients for system notification
messages. System notifications are auto-generated messages warning users of potential problems with
the account.

For example, if one of your Devices covered by the Service Guarantee stops calling the Monitoring
Center, the Devices With The Service Guarantee Not Calling system notification warns you that the
device is no longer calling.

System notifications are sent to the list of recipients by e-mail. You likely want to include all
Administrators on your recipient list. You are limited to 20 recipients per notification.

IMPORTANT All tasks in this section require that you log in to the Absolute console as an
Administrator.

This section describes the following tasks:
● Updating the System Notifications Page
● Devices With the Service Guarantee Not Calling
● Resolving a Recovery Flag Disparity
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Updating the System Notifications Page

To update the System Notifications page:

1. On the navigation bar click > System Notifications.

2. On the System Notifications page click the appropriate tab and edit the list of e-mail addresses.

3. Click Save.

DevicesWith the Service Guarantee Not Calling
The Devices With The Service Guarantee Not Calling system notification warns recipients that one or
more of their devices covered by the Service Guarantee has stopped calling the Monitoring Center.

To edit the Devices With The Service Guarantee Not Calling system notification:

1. On the navigation bar click > System Notifications.

2. On the System Notifications page click the Devices With The Service Guarantee Not Calling
tab and do one of the following:

● To add recipients, select the Enable Notification for All E-mail Addresses Below option
and enter the e-mail addresses of the appropriate recipients in the E-mail Addresses for
Notification field.

NOTE You can add a maximum of twenty (20) e-mail addresses in this field. Separate each
entry with a semicolon.

● To remove recipients, select the Disable Notification for All E-mail Addresses Below
option and enter the e-mail addresses of the appropriate recipients in the E-mail Addresses
for Notification field. To remove multiple recipients simultaneously, separate each entry
with a semicolon. Click Save to save any changes.

● To disable the system notification, select the Disable Notification for All E-mail
Addresses Below option and remove all e-mail addresses from the list of the recipients.

3. Click Save.

Resolving a Recovery Flag Disparity
The Recovery Flag Disparity system notification warns recipients that the number of devices with the
recovery flag set exceeds the number of licenses with the recovery service purchased.

To resolve a recovery flag disparity:

1. On the navigation bar click > System Notifications.

2. On the System Notifications page, click the Recovery Flag Disparity tab and do one of the
following:

● To add recipients, enter the e-mail addresses of the appropriate recipients in the E-mail
Addresses for Notification field.
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NOTE You can add a maximum of twenty (20) e-mail addresses in this field. Separate each
entry with a semicolon.

● To remove recipients, remove the e-mail addresses of the appropriate recipients in the E-
mail Addresses for Notification field. Make sure that all remaining entries are separated
with a semicolon, with no spaces.

● To disable the system notification, remove all e-mail addresses from the recipient list.

3. Click Save.

Viewing Pending Agent Removal Requests
IMPORTANT In previous releases, Security Administrators, Administrators, or designated Power Users
could remove the Absolute agent from one or more of devices using the self-serve Agent Removal feature
to create new agent removal requests and manage existing requests. In the current release, you can still
view devices with a pending Agent Removal request, but to remove the agent from your devices, you
now need to submit an Unenroll Device request. For more information about submitting these requests,
see Unenrolling devices from your account in the online Help.

You can view the list of pending Agent Removal Requests for your account. After the agent is removed
from a device, the associated request is removed from the Create and View Agent Removal Request
page.

NOTE You can't use the Absolute console to cancel a pending Agent Removal request. For assistance,
contact Absolute Technical Support.

To view a pending request for Agent Removal:

1. Log in to the Absolute console as a user who was previously granted permission to create Agent
Removal requests.

1. On the navigation bar click > Agent Removal Requests.

2. On the View Pending Agent Removal Requests page, at the Search Criteria area, search for
one or more requests using the following criteria:

● To filter your results by device group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device
○ Make: the manufacturer of the device
○ Model: the product type of a device or other hardware
○ Serial Number: the serial number of the device or other hardware
○ Requested By: the Username of the user who submitted the request
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○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if
applicable

○ Subscriber ID: the unique identifier associated with the subscriber. This identifier is also
known as the International Mobile Subscriber Identity (IMSI).

○ Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, in the and the change occurred area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following information about each
request:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device

● State: the status of the device's agent. The value in this column is Disabled for all pending
requests.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device
● Make: the manufacturer of the device
● Model: the product type of a device or other hardware
● Serial Number: the serial number of the device or other hardware
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable
● Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique

identifier associated with the subscriber
● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable
● Requested By: the Username of the user who submitted the request
● Requested On: the date and time when the request was submitted
● Last Call:the date and time when the agent installed on a device most recently contacted

the Monitoring Center.
● Persistence Status: the current status of the Persistence module on the device. Possible

values are:
○ Awaiting Call: the device is set for Agent Removal, but the device has not yet made an

agent call. As a result, the Persistence status cannot be confirmed.
○ BIOS/Firmware Active: the Persistence status was Active when the Agent Removal

Request was processed on the device.
○ BIOS/Firmware Disabled: the Persistence status was Disabled when the Agent

Removal Request was processed on the device. This status is likely to occur if an Agent
Removal Request is submitted before the Persistence module is activated on the device.
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○ BIOS/Firmware Pending: the Persistence module was in the process of activating
when the Agent Removal request was processed on the device.

○ N/A: the device, such as a Mac computer, does not support Persistence.
○ Pending Removal: the Agent Removal request was processed on the device, but the

Persistence status could not be confirmed (in some cases, the Persistence module is
not disabled until the operating system is restarted).

NOTE The Pending Removal status does not apply to Android devices.

Managing Your iPads
You can import iPad device serial numbers into the Absolute console to initially upload and maintain your
asset data.

You are responsible for the following tasks:
● Maintaining your list of active iPad by uploading the serial numbers for new and existing devices

you want enrolled
● Disabling the serial numbers of those devices you want to remove from the list of active iPad

devices

Organizations can use this manual method to manage iPads, which includes the following tasks:
● Importing iPad Serial Numbers into the Absolute Console
● Removing iPads from the Absolute Console

Importing iPad Serial Numbers into the Absolute Console
Enrolling your iPads requires that you import your list of enrolled devices into the Absolute console.

To import your iPad device data:

1. On the quick access toolbar, click and click Import Device Data for iPads.

2. On the Import Device Data for iPads page, click View a sample file of device data to open the
sample file. Increase the columns to read how to enter this information.

3. Click Open and using Microsoft Excel (for example), you can use the template and enter your
own data or you can create a new .csv file that contains the Mobile Device Serial Number,
which is mandatory for each iPad you want to register.

You can also enter other optional information you want to track with this device, however although it
is stored in the database, you cannot view it in the Absolute console.

4. Save this file to your hard drive.

5. On the Import Device Data for iPads page, click Browse and select the .csv file you created in
step 3.

6. Click Upload File and Import Devices.

You see amessage that the file upload is complete. If an error occurred during the upload process,
you see amessage with the number of entries that failed to upload. Click theView the log file link
to view the errors, then revise your file and upload it again.
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Removing iPads from the Absolute Console
When you decide that you no longer want certain iPads enrolled in Absolute for iPads, you can unenroll
them and free up licenses for use by other devices. Organizations that are using the Absolute console for
iPads only have no security operations available and therefore do not require an authorization code.

You can use one of the following methods to remove iPads:
● Selecting iPads to Remove
● Uploading a Device List to Remove iPads

IMPORTANT To perform this task requires that your account was previously set for agent removal and
that you log in to the Absolute console as a user with the appropriate role and permissions.

Selecting iPads to Remove
To remove the Absolute for iPad license from an enrolled iPad, log in to the Absolute console, open the
help system, and search for the Unenrolling devices from your account task.

For more information or assistance with this task, contact Absolute Technical Support
(www.absolute.com/en/support).

Uploading a Device List to Remove iPads
You may want to unenroll certain devices to free up Absolute for iPad licenses for other devices you want
to register.

You need to create a text file with the Identifiers or Serial Numbers of those iPads that you want to
remove and upload that text file to the Absolute console to create an agent removal request. Enter the list
of devices to remove in a single column, separating each entry with a return (press Enter). Do not use
punctuation in this list.

IMPORTANT To perform this task requires that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator with Unenroll Devices permissions.

Currently Upload by CSV is not available. This functionality will be available in a future product release.
For urgent requests, contact Absolute Technical Support (www.absolute.com/en/support.

Managing the Investigation Report Contact List
The Investigation Report Contact List contains contact information for the individuals within your
organization who receive notifications about theft reports that are under investigation. When users submit
a theft report, they can click a link on the Create and Edit Investigation Report page to view the contact
list. See Reporting a device missing or stolen in the online Help.

Only Security Administrators are authorized to manage the Investigation Report Contact List. They can
add new contacts to the list, edit contact information, and update the Contact Status of a contact.

Possible values for Contact Status are:
● Active: the contact receives notifications via the contact information recorded in the Investigation

Report Contact List.
● Disabled: the contact’s information is stored but the individual does not receive notifications.
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NOTE When you first access the Investigation Report Contact List it may be prepopulated with contact
information collected from previously submitted theft reports. If some of these contacts are no longer
applicable, you can disable their contact record.

Contacts cannot be deleted. If you need to prevent a former contact from receiving notifications, disable
the contact in the Investigation Report Contact List. See "Disabling Contacts" on page 80.

This section provides information on the following topics:
● Accessing the Investigation Report Contact List
● Adding Contacts to the Investigation Report Contact List
● Editing Contact Information
● Viewing and Printing the Investigation Report Contact List
● Disabling Contacts
● Activating Disabled Contacts

IMPORTANT To perform the tasks in this section requires you log in to the Absolute console as a
Security Administrator.

Accessing the Investigation Report Contact List

To access the Contact List:

1. On the navigation bar, click to open the Settings area.

2. Click Investigations Contact List. The Investigation Report Contact List page opens.

Adding Contacts to the Investigation Report Contact List

To add a new contact to the Investigation Report Contact List:

1. On the Investigation Report Contact List page, click New Contact.

2. On the Create and Edit Investigation Report Contact Details page in the General Information
section, enter the following information about the individual:

● First Name
● Last Name
● Title: the individual’s title within your organization
● Language: select the preferred language of the individual from the list

NOTE First Name and Last Name are required fields.

3. If your account includes Absolute products with the Service Guarantee, you need to designate
one contact in your organization as the Service Guarantee Contact. If this applies to this
individual, select the checkbox.

NOTE If this option is disabled, another contact has already been specified as the Service
Guarantee Contact.

4. In the Contact section, enter the following information about the individual:
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● E-mail Address (required field)
● Phone and Ext
● Fax
● Cell
● Pager

5. If you want to add additional information, enter a comment in the Note field.

6. Click Save.

On the Investigation Report Contact List page, the new contact is added to the list and theContact
Status is set toActive.

Editing Contact Information
If the contact information for an individual has changed, you can update that information in the
Investigation Report Contact List.

To edit a contact’s contact information:

1. Open the Investigation Report Contact List page.

2. In the Search Criteria area, do the following:

a) Use one or more of the following criteria to find the contact you want to edit:
● contact name: search using all or part of the name of the contact
● e-mail address: search using all or part of the e-mail address of the contact
● phone: search using all or part of the contact’s phone number, if recorded in the

Absolute console

b) To include disabled contacts in the search results, select the Include Disabled Contacts
checkbox.

c) Click Show results. The search results show in the results grid.

3. Click the Contact Name link of the contact you want to edit.

4. On the Create and Edit Investigation Report Contact Details page, edit the contact information
for the individual.

5. Select or clear Service Guarantee Contact as applicable. For more information, see step 3 of
the task, "Adding Contacts to the Investigation Report Contact List" on page 78.

6. If applicable, edit the content in the Note field.

7. Do one of the following:

● To save the edits and set the Contact Status of the contact to Active, click Save &
Activate.

● To save the edits and set the Contact Status of the contact to Disabled, click Save &
Disable.

Viewing and Printing the Investigation Report Contact List

To view the Investigation Report Contact List and save it to a CSV file for printing:

1. Open the Investigation Report Contact List page.
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By default, only Active contacts show in the contact list. The following information about each
contact is presented in columns in the results grid:

● Contact Name
● Phone
● E-mail Address
● Service Guarantee Contact
● Note
● Contact Status

2. To search for a contact, in the Search Criteria area do the following:

a) Use one or more of the following criteria to find the contact:
● contact name: search using all or part of the name of the contact
● e-mail address: search using all or part of the e-mail address of the contact
● phone: search using all or part of the contact’s phone number, if recorded in the

Absolute console

b) To include disabled contacts in the search results, select the Include Disabled Contacts
checkbox.

c) Click Show results. The search results show in the results grid.

3. The list is sorted by contact creation date in descending order; the most recently added contact
is at the top of the list. To sort the list by one of the columns, click the column header.

4. To send an e-mail to a contact, click the contact’s E-mail Address. A new message dialog
opens.

5. To print the current page of the contact list:

a) Click . If your browser’s security is set to prompt you before opening or downloading
files, click Open to open the CSV file.
The content is exported to a CSV file, which you can view in a spreadsheet application, such as
Microsoft® Excel.

b) Print the file.

Disabling Contacts
You can change the Contact Status of a contact from Active to Disabled. Disabled contacts do not
receive notifications.

NOTE To ensure that contact information for closed theft reports is retained, you cannot delete a
contact.

To disable a contact:

1. Open the Investigation Report Contact List page.

2. In the Search Criteria area, do the following:

a) Use one or more of the following criteria to find the contacts you want to disable:
● contact name: search using all or part of the name of the contact
● e-mail address: search using all or part of the e-mail address of the contact
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● phone: search using all or part of the contact’s phone number, if recorded in the
Absolute console

b) Click Show results. The search results show in the results grid.

3. In the results grid, select the checkbox next to each contact you want to disable. To select all
contacts on the current page of the results grid, select the checkbox next to Contact Name in
the header.

4. Click Disable. The Contact Status is set to Disabled.

NOTE By default, Disabled contacts are not visible in the Investigation Report Contact List. To
view and edit them, select the Include Disabled Contacts checkbox in the Search Criteria
area and perform a search.

Activating Disabled Contacts
You can change the Contact Status of a contact from Disabled to Active. Only Active contacts receive
notifications.

To activate a disabled contact:

1. Open the Investigation Report Contact List page.

2. In the Search Criteria area, do the following:

a) Use one or more of the following criteria to find the contacts you want to activate:
● contact name: search using all or part of the name of the contact
● e-mail address: search using all or part of the e-mail address of the contact
● phone: search using all or part of the contact’s phone number, if recorded in the

Absolute console

b) Select the Include Disabled Contacts checkbox.
c) Click Show results. The search results show in the results grid.

3. Select the check box next to each contact you want to activate. To select all contacts on the
current page of the results grid, select the checkbox next to Contact Name in the header.

4. Click Activate. The Contact Status for all selected contacts is set to Active.
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Chapter 3: Generating Reports

This chapter describes how to generate reports based on the data the agent collects from managed
devices. You can customize and filter reports to focus on key areas of interest. For specific details about
each report, see "Working with Reports" on page 97.

You can open the report you want, set the appropriate filter criteria, and generate the report results. You
can also download report results in CSV or XML formats. For the following reports, the results are
available in CSV or XML format only:

● Printer Report
● Monitor Report
● Microsoft Audit Summary Report
● License Usage Summary Report
● Calling Profiles Report
● User Audit Report

When you create a custom report, you can save the report’s filter criteria. You can retrieve saved reports
on subsequent visits to the Absolute console and regenerate the report to show updated results.

NOTE When a report is saved, the filter criteria is saved instead of the results because data changes
over time.

Several tasks are common to most reports, including:
● Running Reports
● Navigating Reports
● Editing Asset Information
● Printing Reports
● Saving Report Filters
● Editing Saved Report Filters
● Downloading Reports
● Multi-level Security

Running Reports
For an overview of each report, see "Working with Reports" on page 97.

NOTE Depending on the user role to which you are assigned, you see only those reports that are
designated as appropriate to that user role.

To run and view a report in the Absolute console:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. If necessary, click Accept to agree to the terms and conditions of running the report.

4. In the Search Criteria location, specify how to filter the report’s results.
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NOTE When first opened, some reports return results that are based on default filter criteria. For
information about using the Choose feature, see "Using the Choose Feature" on page 83.

5. Click Show Results. If no records match your filter criteria, the message No records found
matching your search criteria shows.

NOTE For information about downloading CSV or XML output for reports that show on screen,
see "Downloading Reports" on page 96. For information about preparing reports with results only
available for download, see "Working with Reports" on page 97.

If your session times out while you are viewing a report, a time-out warningmessage opens with
instructions about how to continue.

Navigating Reports
To navigate the reports, there are some common features, which are noted next:

● Expanding and Collapsing the Search Criteria Information
● Using the Choose Feature
● Viewing an Entire Row in a Report Record
● Moving Between the Pages of a Report
● Changing the Number of Records That Show in a Report
● Changing the Sort Order

Expanding and Collapsing the Search Criteria Information
The Search Criteria can expand or collapse . Depending on whether the Search Criteria section is
expanded or collapsed, these buttons show the upward arrows or downward arrows.

Using the Choose Feature
Many areas of the Absolute console require that you enter specific data, such as an Identifier or serial
number. To avoid human error, most reports include a Choose button.

To use the Choose feature:

1. Click Choose on any page. The Choose dialog opens with a list of all available and valid values
for the data field.

2. Click the appropriate value to select it.

A progress indicator opens to provide information about the selection process. When processing is
complete, the selected value is entered into the appropriate field of the report filter.

Viewing an Entire Row in a Report Record
Columns in a report’s results grid are presented in a horizontal format, with columns and rows. Drag the
scroll bar at the bottom of the page to the right to see the entire row of a report record.
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Moving Between the Pages of a Report
You can move to various locations in a report, as follows:

● to the first page by clicking <<First or the link for page number 1
● to a previous page by clicking <Prev
● to a specific page by clicking the link for the page number you want
● to the next page by clicking Next>
● to the last page by clicking Last>>

Changing the Number of Records That Show in a Report
The default number of records shown in each report depends upon the report. For example, when you

open a report you may see above and below the results grid at its right side.

To change the number of records that show in a report:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report. See "Running Reports" on page
82.

2. Change the default value by opening the list.

3. Select the appropriate number of records to show in the report from these options:

Changing the Sort Order
Initially most reports are sorted by Identifier, however, you can sort using any column heading.

To sort a report by any other criteria:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report. See "Running Reports" on page
82.

2. In the results grid click the column heading by which you want to sort the report.

Editing Asset Information
Each device on which the agent is installed is given a unique Identifier by the Monitoring Center. Click an
Identifier to open the Device Summary page where you can update the information associated with a
particular device. For example, if an Identifier is transferred to a new device, you can change the device
information attached to that Identifier.

To edit the information associated with a device:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report following the task "Running
Reports" on page 82.
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2. In any report, click the Identifier you want to edit, which opens the Device Summary page.

The Device Summary page provides information about the device.

Some information on this page is editable and some is read-only. For more information about
working with the information on the Device Summary page, see "Device Information on the Device
Summary Page" on page 86.

NOTE Depending on the type of device, some values on the Device Summary are not
populated. For example, if the Identifier is associated with an Android device, only the subset of
the hardware and software information relevant to an Android device is shown. For details about
the specific information detected for each supported operating system, go to the Documentation
page and see Absolute Products and Services—Data Points Collected.

3. If you changed any device information, click Save Changes. The Device Summary page
updates to confirm that your changes are saved.

4. To regenerate the report and view any changes you made, click the Back link.

NOTE To return to the report, click the browser’s Back button. Notice that returning does not
refresh the report with changes. You must regenerate the report to see your changes.

This section provides information on the following topics:
● Device Information on the Device Summary Page
● Managing Event Calling for a Device
● Managing SCCM Status Reporting for a Windows Device
● Managing SCCM Repair for a Windows Device
● Using the Assigned Username Field
● Using the Dormant Devices Field
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Device Information on the Device Summary Page
This page opens when you click an Identifier that shows on any of the Classic Reports. The Device
Summary page provides the following information about the device:

● Identifier, which is a unique identifier for this device
● Make
● Model
● Serial Number1

● RTT-IP for Windows and Mac devices only
For more information about this section, see
"Enabling RTT-IP for an Individual Device" on page
195.

● Call Settings for Windows and Mac devices only
For more information about this section, see
"Managing Event Calling for a Device" on page 90.

● SCCM Status and Repair for Windows devices only
For more information about this section, see the
following topics:
- "Managing SCCM Status Reporting for a Windows
Device" on page 92
- "Managing SCCM Repair for a Windows Device"
on page 93

● Device Name

● Full Windows Device Name for Windows devices
only

● Windows Domain for Windows devices only
● Workgroup for Windows devices only
● Department, which you can edit
● Detected Username
● Assigned Username, which you can edit. For more
information, see "Using the Assigned Username
Field" on page 94.

● Assigned User E-mail Address, which you can edit
● Detected Asset Number
● Assigned Asset Number, which you can edit
● Device Groups shows the device groups to which
this managed device belongs.
To edit a device group, click the applicable device
group link. For more information, see "Editing a
Device Group" on page 43.

● View and Edit Custom Device Field Data link
opens the View and Edit Custom Device Field page,
where you can enter values for the device's custom
fields

IMPORTANT You can edit values in the Department, Assigned Username, Assigned User E-mail
Address, and Assigned Asset Number fields. If you edit any of these fields, click Save Changes.

More information about the device is available on the following tabs:
● Hardware Summary Tab
● Software Summary Tab
● Call Tracking Tab
● SCCM Status History Tab (Windows devices only)

1 When detecting hard drive serial numbers, the agent queries the disk controller first. If that fails, then the agent
uses Microsoft’s Windows Management Interface (WMI) to get the hard disk serial numbers. Whatever WMI
reports, which is provided by Microsoft or your hardware and/or software vendors, is shown on the Hardware
Configuration and OS Change Report. For Microsoft's description of a scenario where this problem may occur,
see:
connect.microsoft.com/VisualStudio/feedback/details/623282
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Hardware Summary Tab
The Hardware Summary tab provides information about the following identification points:

NOTE Values listed in the Hardware Summary section for Detected Make, Detected Model and
Detected Serial Number are captured by the agent and may differ from the manually entered values
listed in the Asset Summary section.

● Detected Make
● Detected Model
● Detected Serial number values shown in the Hardware Summary section for Detected Make, Detected
Model, and Detected Serial number are captured by the agent and may differ from the manually entered
values provided in the Asset Summary section.

● CPU
● RAM
● Disk Drive Information shows detected information about the installed hard drives on the device, which
includes:

○ Physical Drives: the name of the detected hard Drive partition and the Serial Number for each
○ Volumes: the name of the detected hard drive partition
– Type: the type of hard drive
– Filesystem: the storage and organization method for the data and files saved on the device

– Total Space: the aggregate of used and unused storage capacity of the hard drive
– Free Space: the unused storage capacity of the hard drive

● Mobile Network Radios: This area is shown if any radios are detected on a mobile device. The following
information is available:

○ Radio Type: the mobile network radio available on the device. Possible values are:
– GSM (Global System for Mobile Communication)
– CDMA (Code Division Multiple Access)

○ Equipment ID: the identification number unique to the mobile device.
○ Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique identifier
associated with the subscriber

○ Detected Phone Number: the phone number associated with the mobile device, as reported by the device.
○ Phone Number Override: the alternative or override phone number associated with the mobile device. If
the agent does not detect the phone number automatically, the device automatically sends an SMS to the
Monitoring Center. The reply-to address from the SMS becomes the value for the Phone Number Override
field. For more information,

● See hardware details: provides more information about the device’s hardware.
Click to open the list to view the following detected information:

○ Local IP
○ Public IP
○ Network Card 1 Description
○ Network Card 1 MAC Address
○ Network Card 1 IP
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○ Network Card 2 Description
○ Network Card 2 MAC Address
○ Network Card 2 IP
○ Number Of CPUs
○ System BIOS/Firmware Date
○ System BIOS/Firmware Version
○ Video Device Description
○ Video Display Color Depth
○ Video Display Resolution

NOTE The Printer Driver report provides a list of all printer drivers installed on the device. To download this
report click the Download Printer Report link. This report is identical to the Printer Report, with the exception
that these results are limited to printer drivers installed on this device.

Software Summary Tab
The Software Summary tab provides information about the following identification points:

● Software By Device Report: a link to this report where you can review all software applications detected by
the agent on a managed device. For more information, see "Software by Device Report" on page 116.

● Operating System
● Detected Anti-Malware
● OS Service Pack
● OS Product Key
● See installed Microsoft Hotfixes: a table that shows the following information about installed packages:
○ Application
○ Package Name
○ Hotfix Number
○ Details
○ Installed By name
○ Installed On date

Call Tracking Tab
The Call Tracking tab provides information about the operation of the agent, including:

● Call History Report: a link to this report. To view Extended IP Call Information details, click the link under
the Public IP Address column in the results grid of the report.

● Agent first installed on (first call): date and time of the first agent call to the Monitoring Center
● Agent version: agent version and number
● Agent last called on: date and time of the last agent call to the Monitoring Center
● Agent last called from: IP address from which the agent last called

● Agent next call expected on: date and time for the next agent call to the Monitoring Center
● Asset tracking data last collected on: date and time the Asset tracking data was last collected
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● If the device is equipped with Geolocation Tracking functionality, the Call Tracking tab also shows the Last
known location and the Location Determination Date for the device.

NOTE To view the Call History Report for this Identifier, go to the Call History Report. To get detailed IP
tracking or caller ID information, click the IP address or telephone number listed in the Agent Last Called
From field. The Extended Call Information page opens. This page lists details regarding the location of the IP
address or telephone number. See "Running Reports" on page 82.

SCCM Status History Tab

NOTE This tab applies only if you are using System Center 2012 Configuration Manager and the SCCM
Status reporting feature is turned on for this Windows device. For more information about enabling SCCM
Status reporting, see the following topics:
- "Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account" on page 64
- "Managing SCCM Status Reporting for a Windows Device" on page 92
- "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

The SCCM Status History tab shows information about changes to the status of the SCCM client
installed on a Windows device. If the device's agent detects that the status of the SCCM client has
changed, a row is added to the results grid. The following information is provided:

● Issue Count: the total number of times the device's SCCM Status has changed from OK to an unhealthy state.
The Issue Count is incremented each time one of the following status changes occurs. Possible status
changes depend on whether SCCM Repair is enabled.

○ SCCM Repair is enabled:
– OK to Repair successful
– OK to Repair failed
– OK to Absent
– Repair Failed to Absent
– Repair successful to Repair successful
– Repair successful to Repair failed
– Repair successful to Absent
– Absent to Repair failed
– Absent to Repair successful

○ SCCM Repair is disabled:
– OK to Absent
– OK to Needs attention
– Needs attention to Absent
– Absent to Needs attention

● Status Date: the date and time when the status of the SCCM client on the device changed.
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● SCCM Status: the current status of the SCCM client on this device, reported at the last successful agent call.
Possible values are:
○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention: one or more health check tests failed and SCCM Repair is not enabled on the device.
You may want to enable SCCM Repair for this device.

○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair the SCCM client
because it was not functioning correctly. The client was not repaired. For more details about why the repair
failed, click the link. If repeated attempts to repair the SCCM client fail, see "Troubleshooting Failed SCCM
Repairs" on page 154.

○ Repair successful: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair the SCCM
client because it was not functioning correctly. The client was repaired.

To view the results of each health check test, click the link. For more information, see "Viewing the Details of a
SCCM Status Change " on page 151.

Managing Event Calling for a Device
Depending on the product your organization purchased, this feature may not be available.

You can use the Call Settings area of the Device Summary page to configure Event Calling for the
device. Event Calling is independent of and in addition to the standard scheduled agent calls that occur
automatically from each managed device.

NOTE Event Calling can be turned on at the account or device level. For more information about Event
Calling, and instructions for turning it on at the account level, see "Managing Event Calling for Your
Account" on page 59.

Configuring Event Calling for a Device

To configure Event Calling for a managed device:

1. Navigate to the Call Settings area of the Device Summary page.

NOTE For more information about each option, hover over next to Configuration Options.
For detailed information about the device changes associated with each option, see "Events That
Can Trigger an Event Call" on page 60.

2. Do one of the following:

● To turn on Event Calling:
i) Select the Turn on event calling for the device checkbox.

NOTE Event Calling is activated when the device makes its next scheduled agent call.
The Scheduled Call field shows the current scheduled call frequency for the device.

ii) In the Minimum Event Call Period list select the minimum amount of time that must
elapse between agent calls from a device. Possible values range from 15 minutes to 6
hours.
For more information, see "Understanding the Minimum Event Call Period" on page 61.
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iii) All Configuration Options are selected by default. To exclude one or more
Configuration Options, clear each applicable checkbox.

● To edit the existing call settings for a device that has Event Calling turned on:
i) Edit the Minimum Event Call Period. Possible values range from fifteen minutes to six

hours. For more information, see "Understanding the Minimum Event Call Period" on
page 61.

ii) Edit the Configuration Options by selecting or clearing each applicable checkbox.
● To turn off Event Calling, clear the Turn on event calling for the device checkbox.

3. Click Save changes.

Event Calling is configured on the device on the next scheduled agent call.

Chapter 3: Generating Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 91

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1769



Viewing the Call History for a Device
You can view details about the agent calls made from a Windows or Mac device over the past 365 days.

To view a device’s call history:

1. Navigate to the Call Settings area of the Device Summary page.

The Last Call Reason field shows the details of themost recent agent call from the device.
Possible values are:

● Scheduled
● Event | <type of change>

For example: Event | Software removed, Software installed, Logged in user changed

2. Click View Call History to open the Call History dialog.

The following information about each agent call is provided:

● Call Time: the date and time of the call
● Reason: the type of agent call

For event calls, the type of change is provided. Possible values are:

○ Location changed
○ Hardware changed
○ Software installed
○ Software removed
○ Logged in user changed
○ Public IP changed

Formore information about these changes, see "Events That Can Trigger an Event Call" on
page 60.

3. To sort the information, click the applicable column heading.

4. To close the dialog click Cancel.

Managing SCCM Status Reporting for aWindows Device
IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have SCCM Status
Reporting enabled, we recommend that you disable it and activate the Application Persistence: Microsoft
SCCM policy in one or more policy groups. For more information, see About Application Persistence:
Microsoft SCCM policies in the online Help.

If you use Microsoft Service Center 2012 Configuration Manager (SCCM), you can track the status of the
SCCM client installed on a Windows device by configuring a setting on the device's Device Summary
page.

NOTE For more information about SCCM and detecting SCCM Status information, see "About
Collecting SCCM Status From Windows Devices" on page 144.
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When you enable SCCM Status reporting:
● The agent is updated on the device on the next agent call. The update includes a script, run

every six hours, to detect the status of the device's SCCM client. The script performs a series of
health check tests to determine if the client is present and functioning correctly.

● The most recent SCCM Status information for the device shows in the SCCM Status Report.
● A history of SCCM Status changes for the device shows in the SCCM Status History Report

and the SCCM Status History tab of the Device Summary page.

● You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when a SCCM Status change
occurs on the device. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom
Alerts" on page 19.

NOTE You can also manage SCCM Status reporting for all Windows devices in your account or for a
group of devices. For more information, see the following topics:
- "Managing SCCM Status Reporting for Your Account" on page 65
- "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

To configure SCCM Status reporting for a Windows device:

1. Navigate to the SCCM Status and Repair area of the Device Summary page.

2. Do one of the following:

● To turn on SCCM Status reporting, select the Collect SCCM Status for the device
checkbox.

● To turn off SCCM Status reporting, clear the Collect SCCM Status for the device
checkbox.

NOTE If SCCM Status reporting is turned on at the account level, you can turn it off for this
device by clearing the checkbox.

3. Click Save changes.

Managing SCCM Repair for aWindows Device
IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have SCCM Repair
enabled, we recommend that you disable it and activate the Application Persistence: Microsoft SCCM
policy in one or more policy groups. For more information, see About Application Persistence: Microsoft
SCCM policies in the online Help.

You can use the SCCM Repair feature to repair a SCCM client that is installed on a managed Windows
device and is not functioning correctly.

This feature works in conjunction with the SCCM Status reporting feature. When SCCM Repair is
enabled:

● The agent is updated on the device on the next agent call. The update includes a script, run
every six hours, to detect the status of the device's SCCM client and automatically repair the
client if it is not functioning correctly.

● The most recent SCCM Repair information for the device shows in the SCCM Status Report.
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● A history of SCCM Repair information for the device shows in the SCCM Status History Report,
and the SCCM Status History tab of each device's Device Summary page.

● You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when SCCM Repair occurs on a
device. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page
19.

For more information about the SCCM Repair feature, see "About Repairing SCCM Clients" on page 145.

NOTE You can also manage SCCM Repair for all Windows devices in your account or for a group of
devices. For more information, see the following topics:
- "Managing SCCM Repair for Your Account" on page 66
- "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

To disable SCCM Repair for a Windows device:

1. Navigate to the SCCM Status and Repair area of the Device Summary page.

2. Clear the Turn on SCCM Repair for the device checkbox.

3. Click Save changes.

Using the Assigned Username Field
The Assigned Username field on the Device Summary page is a static, editable field that lets
Administrators identify to whom a device was assigned originally. This static field is useful in
organizations where end-user network IDs are not easily identifiable.

Also, in many organizations, staff members periodically swap their devices. In these environments, a
network ID or e-mail address does not accurately identify the actual owner of a device.

For more information about setting the Assigned Username field, see the online Help.

NOTE The Assigned Username field is appended to all report downloads that include an Identifier or
Username, regardless of whether or not the Assigned Username field is included in the actual report.

Using the Dormant Devices Field
The Dormant field helps administrators distinguish those devices that are truly missing from those
devices that are located in places without access to an Internet connection, such as storage facilities.

The Dormant field is a static, editable field that administrators can use to identify devices that are not
expected to contact the Monitoring Center. For more information about how to set values for Custom
Device Fields, see the online Help.

Setting devices as Dormant excludes them from the Missing Devices report and from the agent Call
Rate Widgets. For more information, "Missing Devices Report" on page 158.

Printing Reports
You can print reports in whole or in part. Each page of a report includes a Print icon, such as .
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NOTE By default, the current page shows 10 records from the entire report. To print a larger selection of
records, open the Per Page list and select the appropriate number of records to show on the page.

To generate a version of the current page of a report for printing, which is optimized for creating a hard
copy:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report. See "Running Reports" on page
82.

2. Open any report page and click .

3. The current page is downloaded into a Microsoft Excel spreadsheet and you can print the report
page using Excel.

Saving Report Filters
Most reports allow you to edit the data shown. You can save custom reports using the Save Report
Filter feature.

NOTE Saved reports define the criteria for a report, not the existing data. The actual data, which meets
the criteria, changes with time, thereby changing the content of the saved report.

To save a report filter:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report. See "Running Reports" on page
82.

2. On any report page click .

3. In the Save Report Filter dialog, enter a name (up to 48 characters in length) for the saved report.

4. Click OK, which refreshes the dialog to show that the report was saved successfully.

5. Click Close to exit the dialog.

The saved report is available underMy Filters in theMy Content section.

Editing Saved Report Filters
To edit a saved report filter:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under My Content click My Filters. The My Filters page opens to show a list of saved filters.

4. Click the appropriate Filter name to select it. The report page opens, showing the filters that you
have saved. For more information, see "Saving Report Filters" on page 95.

5. Edit the existing filters, as required, and do one of the following:

● To update the existing report filter, click Show results. The changes are saved to the report
filter.

● To create a new saved report filter:
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i) In the report header click .
ii) In the Save Report Filter dialog, enter a name (up to 48 characters in length) for the

report and click OK.
A new saved report filter is created, and the original saved report filter remains unchanged.

Downloading Reports
Users can download any full or partial report. Requests for report downloads are queued and processed
offline. When processed, report downloads are available from the My Reports page. You can download
report data in a Comma Separated Values (CSV) or an eXtensible Markup Language (XML) format.

Downloading a report typically provides more information in the results grid than viewing the output for the
same report on screen.

To download a report:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report following the task, "Running
Reports" on page 82.

2. On any report page, define any appropriate filters.

3. Click Show results.

4. When the report shows, click .

5. Enter a name for the report in the Report Name field.

6. In the Report Format list select a value (CSV or XML).

Remember, if you plan to upload the report, you can only do so with a CSV file.

7. If you want to receive e-mail notification when the download is available, enter your e-mail
address in the Create Email Alert field.

8. Click Continue to queue the download.

When your request is processed, you can retrieve the report file from theMy Reports page.

To retrieve a report that was processed:

1. On the navigation bar, click the My Content > My Reports link.

2. On the My Reports page, in the Status column click the Ready link.

3. Follow the instructions that are provided on screen to download the file.

NOTE While your file request is being processed, the Status column shows Queued and the
report is not available. When processing in complete, the Status column shows the Ready link
and, if configured to do so, you receive an e-mail notification.

Multi-level Security
Multi-level security features let an authorized user grant different access rights and privileges on reports
to specific users or groups of users. There are five different user access levels: Security Administrator,
Administrator, Security Power User, Power User, and Guest.

Chapter 3: Generating Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 96

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1774



Chapter 4: Working with Reports

Reports help you track and manage your assets, allowing you to review many information types, such as:
● Lease deadlines
● Hardware requirements
● Software requirements
● Software License status
● Necessary upgrades

The reports in the Absolute console vary widely in scope. Some reports are broad and include a summary
of numerous assets, and others focus and specify precise details pertaining to a single device. Each
report is described in this chapter.

NOTE After a device is flagged as Stolen, you can view it only in the Asset Report.

This chapter includes the following sections:
● Hardware Assets Reports
● Software Assets Reports
● Security Reports
● Call History and Loss Control Reports
● Lease and Inventory Management Reports
● Account Management Reports
● My Content

Hardware Assets Reports
The reports that show under the Hardware Assets page are determined by the product your organization
purchased and may include the following:

● Asset Report
● Printer Report
● Monitor Report
● Hardware Configuration and OS Change Report
● Hard Disk Space Report
● Device Readiness Report
● Mobile Broadband Adapter Report
● Mobile Device Report

Opening the Hardware Assets Page
Complete the following task to open any of the Hardware Assets reports included in this classification.

To open the Hardware Assets page:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.
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3. Click Hardware Assets.

The Hardware Assets page shows all of the available reports under this category.

Asset Report
The Asset Report shows all managed devices associated with your account, arranged in ascending order
by Identifier. You can customize the report to show a subset of devices that meet criteria such as list all
devices in a particular department.

For iPad and Chromebook devices, the Asset Report shows a subset of information.

NOTE By default, the Asset Report shows dormant devices. To exclude dormant devices, clear the
Include Dormant Devices checkbox located at the bottom of the Search Criteria pane.

When detecting hard drive serial numbers, the agent queries the disk controller first. If that fails, then the
agent uses Microsoft’s Windows Management Interface (WMI) to get the hard disk serial numbers.
Whatever WMI reports, which is provided by Microsoft or your hardware and/or software vendors, is
shown on the downloaded Asset Report.

To generate an Asset Report:

1. On the Hardware Assets page, click Asset Report.

2. On the Asset Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following filter criteria:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator.
○ E-mail Address: the e-mail address for the person associated with this device or

activity.
○ Warranty Contract Vendor: the warranty provider for a device.
○ [Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for

your account you can use them as filter criteria.

Depending on the criteria you selected from the preceding list, enter a value in the field or click
Choose and select a value from the list.
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● To filter results by date:
i) In the and when area, open the list and select one of the following options:

○ Most recent call to open a report that shows those devices that made their last call
within the date parameters you selected.

○ Lease Start Date to open a report that shows those devices whose lease started
within the date parameters you selected.

○ Lease End Date to open a report that shows those devices whose lease ended
within the date parameters you selected.

○ Service Contract Start Date to open a report that shows those devices whose
service contract started within the date parameters you selected.

○ Service Contract End Date to open a report that shows those devices whose
service contract ended within the date parameters you selected.

○ Warranty Start Date to open a report that shows those devices whose warranty
started within the date parameters you selected.

○ Warranty End Date to open a report that shows those devices whose warranty
ended within the date parameters you selected.

○ Device Purchase Date to open a report that shows those devices that were
purchased within the date parameters you selected.

○ [Custom Device Fields]: if one or more date-based Custom Device Fields have
been created for your account you can use them as filter criteria.

ii) Do one of the following:
○ Click the option for at any time to run a report that shows the most recent call

regardless of when it took place.
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number

of days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A wide range of dates takes
more time to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order,
with the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter results by agent type and version, at the and the Agent area:
i) In the Type field open the list and select the appropriate type of agent as follows:

○ Any Type returns a report that shows devices with all agent types.
○ Android returns a report that shows only Android devices.
○ Chromebook returns a report that shows only Chromebooks.
○ iOS returns a report that shows only iPads and iPad minis.
○ Mac returns a report that shows only Mac devices.
○ Windows returns a report that shows only devices running a Windows operating

system.
ii) In the and version field, open the list and select the appropriate agent Version for the

agent Type you selected previously.
For example, if you want to show all devices that have the 898 version of the agent
installed on them, in the type field, open the list and select Any Type and in the version
field open the list and select 898.
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NOTE SHC (Self-Healing Call) returns a report that shows devices with agents that
called in as a result of Persistence. This option appears when a Self Healing Call has
occurred.

● To filter results by Department, in the and the Department field open the list and select the
appropriate department.

● To filter results by the agent status, in the and the Agent Status is field open the list and
select:
○ Active shows only those devices whose agent has called the Monitoring Center.
○ Inactive shows only those devices whose agent has not yet called the Monitoring

Center.
○ Disabled shows only those devices whose agent is either flagged for removal or the

agent is removed from the device.

● At the Display Results area, select one or both of the following options:
○ With Custom Device Fields to see the information that relates to any custom fields

you have set.
○ Include Dormant Devices to see the information for dormant devices that are included

in this report by default. If you do not want to show them, clear this checkbox. For more
information about dormant devices, see "Using the Dormant Devices Field" on page 94.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● View Call History link, which you can click to open this device’s Call History Report. In the
filtering area of the Call History Report, the following fields are populated:
○ The and the field area shows the Identifier you selected.
○ The contains or contained field shows the device whose View Call History link you

clicked. You can continue to filter according to the information in the task, "Call History
Report" on page 156.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● E-mail Address: the e-mail address for the person associated with this device or activity.
● Last Call: the date and time when the agent installed on the device most recently contacted

the Monitoring Center.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Operating System: the software that controls the running of computer programs and may

provide various services.
● Agent Version: the version number of the Absolute agent that contacts the Monitoring

Center.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Make: the manufacturer of this device or other hardware.
● Model: the product type of this device or other hardware.
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● Department: the department to which this device belongs.
● Agent Status: the operating condition of the agent on this device, which could be Active,

Inactive, or Disabled.
● Assigned Username: the Username to which this device is assigned.
● Incident Date: if an open Investigation Report exists for this device, the date and time when

the incident occurred.

Printer Report
The Printer Report does not show data on-screen. Instead, the Printer Report lets users download a
Comma Separated Value CSV) or eXtensible Markup Language (XML) file that identifies installed printer
drivers, printer ports, and devices by printer.

To generate a Printer Report:

1. On the Hardware Assets page, click Printer Report.

2. On the Printer Report page, at the Search Criteria area, set the preferred display options for the
report using one or more of the following criteria:

● In the Display field, select one of the following options:
○ Printer Drivers returns a CSV or XML file that organizes printer driver data according

the printer driver’s name. The printer driver data can provide important information for
help desk troubleshooting.
Printer Driver CSV or XML files include the following columns:

– Server Name: the server hosting the printer.
– Share Name: the printer’s network name.
– Printer Driver: the printer driver’s name.
– Printer Name: the printer’s name.
– Port: the port under which the printer operates.
– Attribute: indicates whether the printer is installed locally or is installed on a network

as a shared printer.

○ Printer Ports returns a CSV or XML file that organizes printer driver data according to
their port.
Printer Port CSV or XML files include the following columns:

– Port: the port under which the printer operates.
– Server Name: the server hosting the printer.
– Share Name: the printer’s network name.
– Printer Driver: the printer driver’s name.
– Printer Name: the printer’s name.
– Attribute: indicates whether the printer is installed locally or is a network share.

○ Devices by Printer returns a CSV or XML file that lists all devices with installed printer
drivers.
When the report criteria is set to this value, the page refreshes to include the Group is
field. To filter your results by Device Group, open the list and select the appropriate device
group.
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Devices by Printer CSV or XML files include the following columns:

– Server Name: the server hosting the printer.
– Share Name: the printer’s network name.
– Printer Driver: the printer driver’s name.
– Printer Name: the printer’s name.
– Attribute: indicates whether the printer is installed locally or is a network share.
– Identifier: the unique identifying number associated with the device.
– Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
– Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
– Department: the department the device belongs to.

● In the Group is field, open the list to show all Device Groups in your account and select All
Devices or the appropriate Device Group name.

3. At the Name and Format area, in the Name field enter a unique name for your report.

4. In the Format field, open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.

● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

5. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field enter your e-mail address if
you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

6. Click Continue to queue the download.

7. When your request is processed, you can retrieve the CSV or XML file of the report from the My
Reports page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

Monitor Report
The Monitor Report does not show data on-screen. Instead, the Monitor Report enables users to
download a CSV (Comma Separated Value) or XML (eXtensible Markup Language) file that identifies the
installed monitor drivers.

To generate a Monitor Report:

1. On the Hardware Assets page, click Monitor Report.

2. On the Monitor Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, open the Group is list and select the appropriate device
group.

● To filter your results by specific device, open the and the field list and select one of the
following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
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○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Department: the department to which this device belongs.
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Monitor manufacturer: the manufacturer of the device’s monitor.
○ Monitor type: the monitor configuration such as Default or Plug and Play.
○ Monitor refresh frequency: the number of times in a second that a monitor draws the

data. Increasing the refresh rate decreases flickering and reduces eye strain.
○ Video device description: the name of the device’s video card.
○ Video display resolution: the number of distinct pixels that can be displayed by the

monitor quoted as width × height, with the units in pixels such as 1024 × 768.
○ Video display color depth: the number of bits used to indicate the color of a single

pixel in a bitmap image or video such as 1-bit monochrome or 8-bit grayscale.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

3. At the Name and Format area, in the Name field enter a unique name for your report.

4. In the Format field, open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.

● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

5. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field enter your e-mail address
if you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

6. Click Continue to queue the download.

7. When your request is processed, you can retrieve the CSV or XML file of the report from the My
Reports page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

NOTE If a managed device uses a generic device driver for its monitor or video card, some values in
the Monitor Report may be recorded and shown as Standard Monitor Type, Plug and Play Monitor,
Generic Monitor, or Standard Monitor.

Hardware Configuration andOSChange Report
The Hardware Configuration and OS Change Report identifies all assets that have had changes to their
critical hardware or operating system (OS) during a time period you define. See the Hardware
Description column for details about what changes were detected on the hardware (such as network
cards) and for the operating system.

When detecting hard drive serial numbers, the agent queries the disk controller first. If that fails, then the
agent uses Microsoft’s Windows Management Interface (WMI) to get the hard disk serial numbers.
Whatever WMI reports, which is provided by Microsoft or your hardware and/or software vendors, is
shown on the Hardware Configuration and OS Change Report.
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To generate a Hardware Configuration and OS Change Report:

1. On the Hardware Assets page, clickHardware Configuration and OS Change Report.

2. On the Hardware Configuration and OS Change Report page, at the Search Criteria area, set
the preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following filter criteria:
○ Identifier: a unique electronic serial number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ [Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for

your account you can use them as filter criteria.

Depending on the criteria you selected from the preceding list, enter a value in the field or click
Choose and select a value from the list.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by the date that the change occurred, at the and the change occurred
between area do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by the status of the change to the device’s hardware or operating
system, at the Status area, select one of the following options:
○ All: returns a report that shows the hardware and operating system that is installed,

removed or reconfigured on a device.
○ Changed: returns a report that shows the hardware or operating system that was

reconfigured on a device.
○ Removed: returns a report that shows the hardware or operating system that was

uninstalled from a device.
○ New: returns a report that shows the hardware or operating system that was replaced on

a device.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
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● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Hardware Description: the hardware or operating system that was changed.
● Date Detected: the date and time when the change was detected.
● Previous: the previous hardware or operating system description.
● New: the current hardware or operating system description.
● Status: indicates whether a detected difference involves New, Removed or Changed

hardware or software.

Hard Disk Space Report
The Hard Disk Space Report shows total, used, and available hard disk space on each disk volume
detected on tracked devices. The data collected using this report lets you track devices that may not be
able to accept software upgrades or that are running out of available hard disk space.

To generate a Hard Disk Space Report:

1. On the Hardware Assets page, click Hard Disk Space Report.

2. On the Hard Disk Space Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ [Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for

your account you can use them as filter criteria.
Depending on the criteria you selected from the preceding list, enter a value in the field or click
Choose and select a value from the list.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by the amount of available hard disk space on the device, at the and
any Volume has less than area, do one of the following:
○ Open the list and select a value for available hard disk space.
○ At the bottom of the Search Criteria pane, select the Display hard drive size and

space available for all selected devices checkbox to show all devices with less than
100% of available hard disk space.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices. Some of the columns in the report may not be visible on your screen. To
view all the columns in the report, use the arrow key on your keyboard to scroll to the right.
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● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● E-mail Address: the e-mail address for the person associated with this device or activity.
● Threshold Value (MB): the minimum amount of available hard disk space required by the

operating system to function before affecting the performance of your device. If the value in
the Volume Free Space column is less than the Threshold Value, your device may run the
risk of shutting down.

● Volume: a partition of storage space on the hard disk identified by a letter such as A:\ or
B:\.

● Volume Label: the descriptive name assigned to a volume on the hard disk such as Local
Disk or Public.

● Volume Size (MB): the storage capacity of the volume in megabytes (MBs).
● Volume Free Space (MB): the amount of available space in the volume in megabytes

(MBs).
● Volume Used Space (MB): the amount of storage space used on the volume in megabytes

(MBs).
● Hard Disk Size (MB): the amount of data storage on the device in megabytes (MBs).
● Hard Disk Free Space (MB): the amount of available storage space on the hard disk in

megabytes (MBs).
● Hard Disk Used Space (MB): the amount of available storage space used on the hard disk

in megabytes (MBs).

Device Readiness Report
Depending on your needs, you can generate a Device Readiness Report to show the list of devices that
meets, or fails to meet, a set of operating system and hardware requirements.

For example, you can generate a Device Readiness Report to do the following:
● Locate devices that can (or cannot) support a particular software or operating system rollout.
● Find devices that are ready for retirement.
● Identify hardware components that require an upgrade.

To generate a Device Readiness Report:

1. On the Hardware Assets page, click Device Readiness Report.

2. On the Device Readiness Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filters for
the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
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○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ [Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for

your account you can use them as filter criteria.

Depending on the criteria you selected from the preceding list, enter a value in the field or click
Choose and select a value from the list.

3. To filter the results based on system requirements, select one of the following options:

● Any: shows devices that meet any of the system requirements you enter.
● All of the following conditions are true: shows devices that meet all of the system

requirements you enter.

4. To set the system requirements to apply to the report, do one or more of the following:

● To narrow your results by operating system, select the O/S checkbox.
i) Open the list and select one of the following:

○ Is shows devices that have the selected operating system.
○ Is Not excludes devices that have the selected operating system.

ii) Click Choose. On the Choose O/S dialog, select an operating system in the Available
Fields pane and click > to add it to the Selected Fields pane. To add all fields, click >>.

iii) To remove a field, select the field in the Selected Fields pane, and then click <. To
remove all fields, click <<.

● To narrow your results by a specific processor type, select the CPU checkbox.
i) Open the list and select one of the following:

○ Is shows devices that have the CPU you selected.
○ Is Not excludes devices that have the CPU you selected.

ii) Click Choose. On the Choose CPU dialog, select a CPU in the Available Fields pane
and click > to add it to the Selected Fields pane. To add all fields, click >>.

iii) To remove a field, select the field in the Selected Fields pane, and then click <. To
remove all fields, click <<.

● To filter your results by a specific processor speed, at the Max detected CPU area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ <: for a value that is less than
○ <=: for a value that is less than or equal to
○ =: for a value that equals
○ >=: for a value that is greater than or equal to
○ >: for a value that is greater than

ii) In the MHz field, enter a value for the processor speed. The default value is 300 MHz.

● To filter your results by a specific memory size, at the RAM area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ <: for a value that is less than
○ <=: for a value that is less than or equal to
○ =: for a value that equals
○ >=: for a value that is greater than or equal to
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○ >: for a value that is greater than

ii) In the MB field, enter a value for the RAM size. The default value is 128 MB.

● To filter your results by a hard disk size, at the HD size area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ <: for a value that is less than
○ <=: for a value that is less than or equal to
○ =: for a value that equals
○ >=: for a value that is greater than or equal to
○ >: for a value that is greater than

ii) In the MB field, enter a value for the size of the device’s hard disk. The default value is
2000 MB.

● To filter results by the amount of free space on the hard disk, at the HD free space area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ <: for a value that is less than
○ <=: for a value that is less than or equal to
○ =: for a value that equals
○ >=: for a value that is greater than or equal to
○ >: for a value that is greater than

ii) In the MB field, enter a value for the amount of free space on the device’s hard disk. The
default value is 1500 MB.

5. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

Mobile Broadband Adapter Report
IMPORTANT Before using Real Time Technology (RTT) features including Mobile Broadband Adapter
asset tracking and Monitoring Center Initiated Calling, you need to activate these features for your
account or individual Identifiers within your account. Contact Absolute Technical Support to activate
these features.

The Mobile Broadband Adapter Report shows a list of mobile broadband adapters, also known as cellular
modems, installed and operational on managed devices.

Information showing in the Mobile Broadband Adapter Report is also available on the Device Summary
page for a specific device. For more information, see "Editing Asset Information" on page 84.

To generate a Mobile Broadband Adapter Report:

1. On the Hardware Assets page, click Mobile Broadband Adapter Report.

2. On the Mobile Broadband Adapter Report page, at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
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○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Mobile Broadband Adapter Manufacturer: the name of the manufacturer of the mobile

broadband adapter.
○ Mobile Broadband Adapter Model: the model number, if available, of the mobile

broadband adapter.
○ Mobile Broadband Adapter Equipment ID: the adapter’s identification number.
○ Mobile Broadband Adapter Subscriber ID: the unique number associated with the

subscriber, stored in the adapter, the Subscriber Identity Module (SIM) card, or
equivalent.

○ Mobile Broadband Adapter Network: the mobile service provider associated with the
mobile broadband adapter.

○ Either Phone Number: the Detected Phone Number or the Phone Number Override
associated with the device.

○ Detected Phone Number: the phone number associated with the mobile broadband
adapter as reported by the device.

○ Phone Number Override: the alternative or override phone number associated with the
mobile device or broadband adapter provided by an Administrator when a phone number
is not automatically detected.

Depending on the value you selected from the preceding list, enter a value in the field or click
Choose and select a value from the list.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Device Make: the manufacturer of the mobile device.
● Device Model: the product type of the mobile device.
● Adapter Last Detected: the date and time when the adapter installed on the device most

recently contacted the Monitoring Center.
● Adapter Manufacturer: the name of the company that made the mobile broadband adapter.
● Adapter Model: the product type of a mobile broadband network adapter.
● Equipment ID: the identification number unique to a smartphone. The equipment ID is

typically found on a printed label on the battery. For CDMA smartphones, the Electronic
Serial Number (ESN) or the Mobile Equipment ID (MEID) are reported. For GSM and UMTS
smartphones, the International Mobile Equipment Identifier (IMEI) is reported.
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● Subscriber ID: the unique number associated with the smartphone network service
subscriber. The number is retrieved from the Smartphone hardware, the Subscriber Identity
Module (SIM) card, or an equivalent.

● Network: the mobile service provider associated with a mobile broadband adapter.
● Detected Phone Number: the phone number associated with a mobile broadband adapter,

as reported by the device.
● Phone Number Override: the alternative phone number associated with a mobile device or

broadband adapter. If a phone number for a device is not automatically detected, the device
sends a Short Message Service (SMS), also known as a text message, to the Monitoring
Center.
The Reply-to address in the text message becomes the value in thePhone Number Override
field. You can also specify an override number on the Device Summary Page. When sending
text messages to a device, the value in thePhone Number Override field takes precedence
over the value in theDetected Phone Number field.

[Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for your
account you can use them as filter criteria.

Mobile Device Report
The Mobile Device Report shows a list of smartphone and tablet devices in an account. A smartphone is
a mobile phone that offers advanced capabilities, often with computer-like functionality, and provides a
good computer-mobile handset convergence.

Smartphones that support more than one network technology are shown multiple times in the report. In
such cases, the Phone Number, Equipment Id, and Subscriber Id columns have different values for
each network technology detected.

To generate a Mobile Device Report:

1. On the Hardware Assets page, click Mobile Device Report.

2. On the Mobile Device Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Operating System: software that controls the operation and applications of the mobile

device, and may provide various services.
○ Phone Number: the phone number associated with the mobile device.
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○ Equipment id: the identification number unique to a smartphone. The equipment ID is
typically found on a printed label on the battery. For CDMA smartphones, the Electronic
Serial Number (ESN) or the Mobile Equipment ID (MEID) are reported. For GSM and
UMTS smartphones, the International Mobile Equipment Identifier (IMEI) is reported.

○ Subscriber id: the unique number associated with the smartphone network service
subscriber. The number is retrieved from the smartphone hardware, the Subscriber
Identity Module (SIM) card, or an equivalent.

○ MAC Address: one or more Media Access Control (MAC) addresses detected on the
smartphone, most commonly Wi-Fi MAC addresses. Some platforms may also have an
Ethernet MAC address and other Custom Device Fields.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by operating system, in the and the Operating System is area, open
the list and select the appropriate operating system as follows:
○ Android returns a report that shows only devices running an Android operating system.
○ iOS returns a report that shows only iPads and iPad minis.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Last Call Time link that shows the date and time when the device most recently contacted
the Monitoring Center. Clicking on this link opens the Call History Report. For more
information, see "Call History Report" on page 156.

● User Name: the unique name that identifies the person who is associated with this mobile
device.

● E-Mail Address: the e-mail address for the person associated with this mobile device.
● Make: the manufacturer of the mobile device.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Operating System: the software that controls the operation and applications of the mobile

device, and may provide various services.
● Phone Number: the phone number associated with the device.
● Equipment Id: the identification number unique to a smartphone. The Equipment Id is

found on a printed label on the battery. For CDMA smartphones, the Electronic Serial
Number (ESN) or the Mobile Equipment ID (MEID) are reported. For GSM and UMTS
smartphones, the International Mobile Equipment Identifier (IMEI) is reported.

● Subscriber Id: the unique number associated with the smartphone network service
subscriber. The number is retrieved from the smartphone hardware, the Subscriber Identity
Module (SIM) card, or an equivalent.

● MAC Address: indicates that one or more Media Access Control (MAC) addresses were
detected on the smartphone, most commonly Wi-Fi MAC addresses. Some platforms may
also have an Ethernet MAC address.
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Software Assets Reports
The ability of the agent to identify installed applications automatically is hindered by the fact that software
developers do not adhere to published standards for identifying their products. Generally, application
developers embed identifying information into the actual code of their products. Unfortunately, the
information is not embedded the same way from one company to another or, in some cases, from one
product to another from the same company.

To address the issue caused by differences in embedded information, Absolute maintains a database that
distinguishes applications by how their identifying information is recorded within the application. As the
database develops, the ability of the agent to identify specific applications increases.

This section provides information about and related tasks for the following reports:
● Installed Software Overview Report
● Software Configuration Change Report
● Software by Device Report
● Software License Compliance Overview Report
● Microsoft Audit Summary Report
● Software Policy Non-Compliance Report
● Installed Programs by Device Report
● Installed Programs by Account Report

Opening the Software Assets Page
Complete the following task to open any of the Software Assets reports included in this classification.

To open the Software Assets page:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Click Software Assets.

The Software Assets page shows all of the available reports.

Installed Software OverviewReport
The Installed Software Overview Report shows detected software applications on tracked devices. You
can use the report for software inventory and license management, as well as to identify essential or non-
essential software applications. For information about making more applications available from this report,
see "Requesting New Software Applications to Include in the Installed Software Overview Report" on
page 114.

The Installed Software Overview Report shows one record for each executable that is detected on a
device. This report is independent of software licenses. A licensed application may have multiple records
shown on the Installed Software Overview Report. For example, Microsoft Office would show separate
records for Word, Access, Excel, and any other Office applications.

By default, the Installed Software Overview Report shows all software titles detected on managed
devices, organized by publisher name. This report shows all devices that meet any or all of the defined
requirements.
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To monitor and review software licensing details, see "Software License Compliance Overview Report"
on page 117.

To generate an Installed Software Overview Report:

1. On the Software Assets page, click Installed Software Overview Report.

2. On the Installed Software Overview Report page, at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by a Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by a software publisher such as Microsoft or Adobe, at the and the
Publisher contains area:
i) Enter all or part of the name of the software publisher.
ii) Click Choose and select the appropriate publisher.

● To filter your results by a specific application name such as Microsoft Word or Adobe
Photoshop, at the and the Application Name contains area:
i) Enter all or part of the application name.
ii) Click Choose and select the appropriate application.

● To filter your results by a specific program name such as Microsoft Office or Adobe Creative
Suite, at the and the Program Name contains area:
i) Enter all or part of the program name.
ii) Click Choose and select the appropriate program.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

● Publisher: the organization that created the software application.
● Application Name: the name of the application on the device and its function if available.
● Program Name: the title associated with one or more related applications. In practice, many

publishers mutually exchange Program Name and Application Name values.
● Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold

separately, as detected by the agent and reported in the Absolute console.
● Devices Installed On Count: the number of devices that have this application or program

installed.

4. To view the list of devices that a particular application or program is installed on, click List
Devices.

The Installed Software Overview Details report shows information about theSoftware Package
and the following information about each device:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.
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● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Department: the department to which this device belongs.
● Operating System: the software that controls the running of computer programs and may

provide various services.

Requesting New Software Applications to Include in the Installed Software Overview
Report
Absolute invites its customers to request specific applications they want added to the database of
detected software applications, also referred to as software mapping.

To request that a specific application is mapped and included in the Installed Software Overview Report,
send your software mapping request to Absolute Technical Support

Include the following information in your request to Technical Support:
● Application Name
● Program Version
● Publisher Name
● Publisher Home page
● Identifier, Device Name and Username, or Assigned E-mail Address of at least one device

on which the application is installed, including the date and time it was installed

IMPORTANT Absolute does not guarantee that it will implement all software mapping requests.

Software Configuration Change Report
The Software Configuration Change Report identifies all devices that have software installed, uninstalled
or upgraded in a specified time period. For upgrades, the report shows both previous and new version
numbers.

NOTE The default configuration of the Software Configuration Change Report may not return results. It
may be necessary to increase the date range or modify other filters and regenerate the report.

To generate an Installed Software Configuration Change Report:

1. On the Software Assets page, click Software Configuration Change Report.

2. On the Software Configuration Change Report page, at the Search Criteria area, set the
preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
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○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device

○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Any Custom Device Field that you may have set are listed here and you can use them to

filter your report.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by a Department, in the and the Department is field open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by a software publisher, at the and the Publisher contains area:
i) Enter all or part of the name of the software publisher.
ii) Click Choose and select the appropriate publisher.

● To filter your results by a specific application, at the and the Application Name contains
area:
i) Enter all or part of the name of the application.
ii) Click Choose and select the appropriate application.

● To filter your results by a specific program, at the and the Program Name contains area:
i) Enter all or part of the name of the application.
ii) Click Choose and select the appropriate program.

● To filter your results by the date the agent detected a change, at the and the change
occurred between area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by the status of the change to the device’s software configuration,
select one of the following options:
○ All: returns a report that shows all the software that was installed, removed or

reconfigured on a device.
○ Changed: returns a report that shows the software that was reconfigured on a device.
○ New: returns a report that shows the software that was installed on a device.
○ Removed: returns a report that shows the software that was uninstalled from a device.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier link, which you click to open this device’s Device Summary page. For more
information, see "Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name that identifies the person who is associated with this device.
● Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and

reported in the Absolute console.
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● Application Name: the name of the application on the device and its function if available. In
practice, many publishers mutually exchange Application Name and Program Name values.

● Program Name: the title associated with one or more related applications. In practice, many
publishers mutually exchange Program Name and Application Name values.

● Previous Version: the previous version number of a program installation.
● New Version: the current version number of a program installation.
● Change Detected On Date: the date when the agent detected a change that was made to

the device’s software configuration.
● Status: indicates whether a detected difference involves New, Removed, or Changed

software.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Software by Device Report
The Software by Device Report shows a list of all detected software installed on each tracked device.

To generate a Software by Device Report:

1. On the Software Assets page, click Software By Device Report.

2. On the Software By Device Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if

applicable
○ Any Custom Device Field that you may have set are listed here and you can use them to

filter your report.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by a Department, in the and the Department is field open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by software, in the and the field area open the list and select one of
the following values:
○ Publisher: the organization creating a software application.
○ Application: the title of an executable file.
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○ Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold
separately, as detected by the agent and reported in the Absolute console.

○ Program: an executable file on a device that is detected by the agent and reported in the
Absolute console.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Department: the department to which this device belongs.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable
● Publisher: the organization creating a software application.
● Application Name: the title of an executable file. In practice, many publishers mutually

exchange Application Name and Program Name values.
● Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold

separately, is detected by the agent, and is reported in the Absolute console.
● Program Name: the title associated with one or more related applications. In practice, many

publishers mutually exchange Program Name and Application Name values.
● Operating System: software that controls the running of computer programs and may

provide various services.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Software License ComplianceOverviewReport
The Software License Compliance Overview Report shows the number of licensed and unlicensed
software applications on devices.

To generate a Software License Compliance Overview Report:

1. On the Software Assets page, click Software License Compliance Overview Report.

2. On the Software License Compliance Overview Report page, at the Search Criteria area, set
the preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.
Select one of the following options:
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○ Show Version-Specific Licenses returns a report that shows the License Name as well
as the version number.

○ Show Version-Independent Licenses returns a report that shows only the License
Name.

● To filter your results by software publisher, at the and the Publisher area:
i) Enter all or part of the publisher’s name.
ii) Click Choose to open the list and select the appropriate publisher.

● To filter your results by software license, in the and the License Name contains area:
i) Enter all or part of the publisher’s name or click Choose to open the list and select the

appropriate publisher.
ii) Select one of the following options:

○ Show all licenses
○ Show only licenses that are purchased or installed
○ Show only licenses installed on Agent-equipped Device

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

● Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and
reported in the Absolute console.

● License Name: the known Identifier of an installed application. Click a license name to open
the Edit License page. For more information, see "Editing License Information" on page 118.

● Purchased: the number of owned licenses for an application.
● Installed on non-Agent Equipped Devices: the number of installations of an application on

devices that do not have the agent installed.
● Installed in This Group: the number of license installations of an application in a Group.

Click a value to open the Devices by License Report. For more information, see "Viewing a
Devices by License Report" on page 119.

● Installed in Other Groups: the number of application licenses that are installed on devices
in a Device Group that are not included in this report.

● Available Violations: the number of available application licenses to be installed on
devices. A negative value in this column indicates that your organization has exceeded its
number of purchased licenses.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Editing License Information
The Edit License page shows the number of licenses that have been purchased, installed, and are
available to your organization. You can access the Edit License page by generating the Software License
Compliance Overview Report. See "Software License Compliance Overview Report" on page 117.

To edit the licensing information for a specific license:

1. Generate the Software License Compliance Overview Report by completing the task, "Software
License Compliance Overview Report" on page 117.
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2. In the results grid under the License Name column, click the name of the license you want to
update.

3. In the Licenses Purchased field, edit the number of licenses purchased by your organization.

4. In the Licenses installed on non-Agent equipped devices field, edit the number of devices on
which the software license is installed.

5. Save your edits by doing one of the following:

● Click Save to save your changes and refresh the Edit License page with the new values.
● Click Save & close to save your changes and return to the Software License Compliance

Overview Report.

Viewing a Devices by License Report
The Devices by License Report provides a list of all devices on which a specific application is installed.
You can only access this report through a link in the Software License Compliance Overview Report.

To view the Devices by License Report:

1. Generate a Software License Compliance Overview Report. See "Software License Compliance
Overview Report" on page 117.

2. In the results grid, click a value in the Installed In This Group column.

3. On the Devices by License Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by a Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

4. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Serial Number: the serial number of this device.
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● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Product Id: a unique identifier for an application.
● Operating System: software that controls the running of computer programs and may

provide various services.

Microsoft Audit Summary Report
The Microsoft Audit Summary Report is a downloaded CSV (Comma Separated Value) or XML
(eXtensible Markup Language) file that provides a list of all Microsoft licenses shown in the Software
License Overview Report. Use the Microsoft Audit Summary file to track your organization's compliance
with Microsoft's licensing requirements. This file adheres to the layout and content of one of the Microsoft
Audit Summary templates published by Microsoft.

To generate a Microsoft Audit Summary Report:

1. Do one of the following:

● On the Software Assets page, click Microsoft Audit Summary Report.
● On Software License Compliance Overview Report page, click Download Microsoft audit

summary.

2. On the Microsoft Audit Summary Report page, at the Name and Format location, in the Name
field enter a unique name for the report.

3. In the Format field open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.

● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

4. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field, enter your e-mail address
if you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

5. Click Continue to queue the download.

When your request is processed, you can retrieve the CSV or XML file of the report from theMy
Reports page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

TheMicrosoft Audit Summary Report includes license information in the following fields:

● Name: the license name.
● # of Installs: the total number of detected instances of the application, and the manually

entered value for any instances of the application installed on non-agent equipped devices.
● # of Licenses: the number of licenses purchased.
● # Available: the number of available licenses for the application (negative numbers indicate

non-compliance).

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.
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Software Policy Non-Compliance Report
The Software Policy Non-Compliance Report lists all devices with software installed that violates a
defined software policy, whether the violation is the presence of a banned software program or the lack of
a required software program. You can also configure the report to show all devices that have software
that, although not banned, is not on an approved list.

IMPORTANT To use the Software Policy Non-Compliance Report, you must first define and apply a
software policy. For information on how to define and apply a software policy, see "Software Policy" on
page 50.

To generate a Software Policy Non-Compliance Report:

1. On the Software Assets page, click Software Policy Non-compliance Report.

2. On the Software Policy Non-compliance Report page, at the Search Criteria area, set the
preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by Policy, in the and the fieldarea:
i) Open the list and select one of the following values:

● Policy Name: the name of a defined Software Policy. See "Software Policy" on
page 50.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed
on a Device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Publisher: the organization creating a software application.

Depending on what value you selected from the preceding list, youmay want to further
define this field using the is or contains field by clickingChoose.

ii) Select one of the following options:
● Has Software On The Banned List
● Missing Software On The Required List

● To filter your results by date, in the and the Device called between area, do one of the
following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To return a report that shows software that does not have a license defined in the Absolute
console, select the Show Unlicensed Software/Executables checkbox.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.
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● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Software Policy ID: the unique identifier assigned to a Software Policy in the Absolute

console. See "Software Policy" on page 50.
● Publisher: the organization creating a software application.
● License Name: the known identifier of an installed application.
● Policy Name: the name of a defined Software Policy. See "Software Policy" on page 50.
● Last Trace Call Date: when the agent installed on a device most recently contacted the

Monitoring Center.
● Status: indicates whether a detected software is Banned or Missing.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Installed Programs by Device Report
The Installed Programs by Device Report provides a list of all correctly installed Windows software
programs for each managed device in the Device Group you specify.

To generate an Installed Programs by Device Report:

1. On the Software Assets page, click Installed Programs By Device Report.

2. On the Installed Programs By Device Report page, at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by Department, in the and the Department field open the list and select
the appropriate department.

● To filter your results by Program, in the and the field area, open the list and select one of
the following values:
○ Any Program Identifier: filters results by a program Name, Publisher, or Version.
○ Name: the title associated with one or more related applications.
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○ Publisher: the organization creating a software application.
○ Version: a number that distinguishes releases of the same program.

On theChoose dialog, select the appropriate value to further define this field.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Program Name: the title associated with one or more related applications.
● Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold

separately, is detected by the agent, and is reported in the Absolute console.
● Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and

reported in the Absolute console.
● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Department: the Department to which the device belongs.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Operating System: software that controls the running of computer programs and may

provide various services.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Installed Programs by Account Report
The Installed Programs by Account Report shows a list of all correctly installed Windows applications
installed on one or more managed devices that are associated with an account.

To generate an Installed Programs by Account Report:

1. On the Software Assets page, click Installed Programs by Account Report.

2. On the Installed Programs by Account Report page, at the Search Criteria area, set the
preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department isfield, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by a Program, in the and the field area, open the list and select one of
the following values:
○ Name: the title associated with one or more related applications.
○ Publisher: the organization creating a software application.
○ Version: a number that distinguishes releases of the same software application.
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Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by column heading, in the group by area select one of the following
options:
○ Name, Publisher and Version returns a report that shows the Program Name, Version,

Publisher, and Quantity.
○ Name and Publisher returns a report that shows only the Program Name, Publisher,

and Quantity.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Name: the title associated with one or more related applications. In practice, many
publishers mutually exchange Program Name and Application Name values.

● Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold
separately, is detected by the agent, and is reported in the Absolute console.

● Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and
reported in the Absolute console.

● Quantity: the number of applications installed on devices in your account. Click the value to
open the Installed Programs By Device Report – Details page.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Installed Programs by Device Report – Details
With the Installed Programs by Account Report open, clicking a value link in the Quantity column in the
results grid opens the Installed Programs By Device Report – Details page. This page shows data with
the same Search Criteria you used for the Installed Programs by Account Report, but for the specific
program only.

The Installed Programs By Device Report – Details page provides the following information for the
selected program:

● In the Details of Installed Program area:
○ Name: the title associated with one or more related applications. In practice, many

publishers mutually exchange Program Name and Application Name values.
○ Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and

reported in the Absolute console.
○ Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold

separately, is detected by the agent, and is reported in the Absolute console.

● In the results grid:
● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

○ Name: the title associated with one or more related applications.
○ Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold

separately, is detected by the agent, and is reported in the Absolute console.
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○ Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and
reported in the Absolute console.

○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Department: the Department to which the device belongs.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Serial Number: the serial number of this device.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
○ Operating System: software that controls the running of computer programs and may

provide various services.

Security Reports
The reports that show under the Security Reports page are determined by the Absolute product your
organization purchased and may include the following:

● Operating System Updates Report
● Internet Browsing Configuration Report
● Unauthorized Software Report
● Anti-Malware Report
● Missing Anti-Malware Report
● Modem Addition Report
● Suspicious Devices Report
● Absolute Secure Drive Authentication Failures Report
● Full-Disk Encryption Status Report
● SCCM Status Reports
● Security Posture Report

Opening the Security Page
Complete the following task to open any of the Security reports included in this classification.

To open the Security page:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Click Security.

The Security page opens showing all of the available reports.

Operating System Updates Report
The Operating System Updates Report shows the installed operating system for each managed device.

For devices that are running the Windows operating system, the report also shows details about each
service pack and hotfix installed on the device. You can also filter the report to show Windows devices
that include, or are missing, a specific hotfix.
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IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Operating System Updates
Report.

To generate an Operating System Updates Report:

1. On the Security page, click Operating System Updates Report.

2. On the Operating System Updates Report page, at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by Operating System, in the and the Operating System is or
contains field, enter the name of the operating system.

3. To generate a report based on the service pack and hotfix level of your Windows devices, do the
following:

a) To filter your results by service pack, in the and the latest Service Pack installed is or
contains field, enter the name of the service pack.

b) To filter your results by hotfix, at the and display devices area:
i) Open the list and select one of the following options:

● with hotfix returns a report that shows only devices where a hotfix was installed.
● without hotfix returns a report that shows only devices where a hotfix was not

installed.

ii) In the hotfix is or contains field, enter all or part of the file name for the hotfix.
c) To include service pack and hotfix information in the report, select the Include hotfix details

checkbox.

4. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Operating System: the installed version of the software that controls the running of

computer programs and may provide various services.
● Service Pack: the service pack level of the device (applies to devices running the Windows

operating system only).

NOTE This column shows only if the Include hotfix details checkbox is selected.

● Windows Hotfix: provides a link to the Microsoft Knowledge Base article that describes the
software changes included in the hotfix (applies to devices running the Windows operating
system only).
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Internet Browsing Configuration Report
The Internet Browsing Configuration Report identifies the browser type and version on a device, as well
as the monitor resolution settings for all monitored devices. You can use the report to identify devices
that use an older version of a browser.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Internet Browsing Configuration
Report.

To generate an Internet Browsing Configuration Report:

1. On the Security page, click Internet Browsing Configuration Report.

2. On the Internet Browsing Configuration Report page, at the Search Criteria area, set the
preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field using the is or contains field by clickingChoose.

● To filter your results by Browser, in the and the Browser Name is or contains field, enter
all or part of the name of the browser.

● To filter your results by Browser Version, in the and the Browser Version number is or
contains field, enter the browser’s version number.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Browser Name: the name of the program used to access the Internet and view web pages

on a device.
● Browser Version: a number that distinguishes releases of the Internet browser as detected

by the agent, and reported in the Absolute console.
● Display Resolution: the number of pixels that can be displayed on a device monitor quoted

as width × height in units of pixels such as 1024 × 768.
● Color Depth: the number of distinct colors that can be represented by a piece of hardware or

software.
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Unauthorized Software Report
The Unauthorized Software Report lets users search for devices that contain unauthorized software
applications.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Unauthorized Software Report.

To generate an Unauthorized Software Report:

1. On the Security page, click Unauthorized Software Report.

2. On the Unauthorized Software Report page, at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by a Program, in the and the field area, open the list and select one of
the following values.
○ Publisher: the organization creating a software application.
○ Program: an executable file on a device that is detected by the agent and reported in the

Absolute console.
○ Application: the smallest unit of software installed on a device that is detected by the

agent and reported in the Absolute console.
○ Version: a number that distinguishes releases of the same software application.

● To filter results by a keyword, in the contains any of the words field, enter the keywords.
● To filter results by a specific keyword, in the contains all of the words field, enter specific

keywords.
● To filter results by a specific phrase, in the and contains exactly the phrase field, enter the

exact phrase.
● To filter results excluding keywords, in the and does not contain the words field, enter the

keywords.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Department: the department to which this device belongs.
● Publisher: the organization creating a software application.
● Application Name: the title of an executable file. In practice, many publishers mutually

exchange Application Name and Program Name values.
● Program Name: the name of an executable file on a device that is detected by the agent

and reported in the Absolute console.
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● Version: a unique name or number assigned to an identified and documented body of
software.

● Date First Detected: the date and time identified by the agent during the call to the
Monitoring Center.

Anti-Malware Report
The Anti-Malware Report identifies devices that have anti-malware software installed. You can use the
report to identify devices that use an older version of anti-malware software or have outdated virus
definition files.

For the complete list of anti-malware applications detected by the Absolute agent, see Detected full-disk
encryption products in the online Help.

NOTE If the targeted device contains an anti-malware program that does not show in the list, the agent
may not detect the presence or absence of the program accurately.

To export a report that provides statistical information about the anti-virus products detected on your
devices, see "Security Posture Report" on page 154.

To generate an Anti-Malware Report:

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Anti-Malware Report.

1. On the Security page, click Anti-Malware Report.

2. On the Anti-Malware Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

Device.
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
Depending on what value you selected from the preceding list, youmay want to further define
this field using the is or contains field by clickingChoose.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by Version, in the and the Anti-Malware application version is less
than field, enter the appropriate value.

● To filter your results by Vendor, in the and the Application Vendor contains field, enter the
name of the vendor.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.
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● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Department: the department to which this device belongs.
● Anti-Malware Software: the name of the Anti-Malware application.
● Version: a unique name or number assigned to an identified and documented body of

software.
● Definition Date (Text): the date and time of the Virus Definition.
● Definition: the search string used by anti-malware software to detect a computer virus.
● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Last Call: the date and time when the last agent call was made on the device.

Missing Anti-Malware Report
The Missing Anti-Malware Report identifies all tracked devices that do not have an anti-malware or anti-
virus product installed.

For the complete list of anti-malware applications detected by the Absolute agent, see Detected full-disk
encryption products in the online Help.

NOTE If the targeted device contains an anti-malware program that does not show in the list, the agent
may not detect the presence or absence of the program accurately.

To generate a Missing Anti-Malware Report:

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Missing Anti-Malware Report.

1. On the Security page, click Missing Anti-Malware Report.

2. On the Missing Anti-Malware Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department field open the list and select
the appropriate department.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

Device.
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.
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3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Department: the department to which this device belongs.
● Assigned Username: the username entered or edited by a user.
● Make: the manufacturer of a device or other hardware.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.

● Last Call: the date and time when the last agent call was made from the device.

Modem Addition Report
The Modem Addition Report identifies all devices that have a modem installed or reconfigured in a given
date range.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Modem Addition Report.

To generate a Modem Addition Report:

1. On the Security page, click Modem Addition Report.

2. On the Modem Addition Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

Device.
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, at the and a Modem was installed or re-configured
between area, do one of the following:
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○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of
days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Current Model Name: the product type of a device or other hardware detected by the agent.
● Current Port: the port under which the modem operates as detected by the agent.
● Previous Model Name: the product type of a device or other hardware previously detected

by the agent.
● Previous Port: the port under which the modem operates as previously detected by the

agent.

Suspicious Devices Report
The Suspicious Devices Report identifies all devices that have triggered one or more alert notifications
defined as representing suspicious activity. You can use the Alerts area to specify events that trigger
suspicious alert notifications. For more information about creating and managing alerts, see "Alerts" on
page 15.

Scenarios
For example, if a group of devices is not meant to be removed from the network at your organization, you
can use the Public IP Address Changed alert to log any occurrences when a device in the group is
assigned a different IP address to access the Internet.

Another example is to use the Major Change alert to notify Administrators immediately when a device is
detected that has the Device Name, Username, and Operating System Product Key changed
simultaneously, with the agent subsequently making a self-healing call.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Suspicious Devices Report.

To generate a Suspicious Devices Report:

1. On the Security page, click Suspicious Devices Report.

2. On the Suspicious Devices Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.
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● To filter your results by Department, in the and the Department field open the list and select
the appropriate department.

● To filter your results by specific device, in the and the field area open the list and select one
of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name given to a device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, in the and the suspicious event occurred area, do one of the
following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by Suspicion Level, in the and the Suspicion level is area:
i) Open the list and select a value for Greater than, Equal to, or Less than.
ii) Open the list and select the appropriate Suspicion Level.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable
● Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique

identifier associated with the subscriber
● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Device Name: the name given to a device.
● Make: the manufacturer of a device or other hardware.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Suspicion Level: the severity level of a suspicious event. Possible values range from Not

Suspicious to a suspicion level of 5.
● Suspicious Events: click the value to open the Alert Events page to view the Alert Name

and description.

Chapter 4:Working with Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 133

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1811



Absolute Secure Drive Authentication Failures Report
The Absolute Secure Drive Authentication Failures Report shows a list of those devices that Absolute
Secure Drive failed to authenticate based on the options you set.

You can filter this report based on the how often authentication failed, authentication types, or the failure
types available.

You can also set an alert to notify you about failed Absolute Secure Device login attempts by selecting
the Absolute Secure Drive failed login condition on the Create and Edit Alerts page. For more
information, see "Creating New Custom Alerts" on page 19.

To generate an Absolute Secure Drive authentication failures Report:

1. On the Security page, click Absolute Secure Drive Report.

2. On the Absolute Secure Drive Authentication Failures Report, at the Search Criteria area, set
the preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area open the list and select one
of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name given to a device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, in the and when unsuccessful authentication attempts
occurred area, do one of the following:
○ In the or more times field, enter the appropriate number of failed login attempts you

want to see in your report.
○ Select one of the following options:

– In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number
of days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will
result in a larger report and will take longer to generate results.

– In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order,
with the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by authentication failure type, in the and the failure type is area:
i) Open the Authentication Types list and select one of the following values:

○ All Authentication Types where the authentication component is one or more of the
following values.

○ Master Password where the password entered is authenticated against a current
password.

○ Fingerprint where input from the fingerprint scanner is authenticated against the
current value.
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○ RFID where input from an RFID device is authenticated against the current value.
○ SmartCard where input from a chip card or an integrated circuit card (ICC) is

authenticated against the current value.

ii) Open the Failure Types list and select one of the following values:
○ All Failure Types where the failure is one or more of the following values.
○ Authentication Failed where the password or login authentication did not match the

current value.
○ Component Failure where the authentication component, such as RFID or

fingerprint recognition device, failed.
○ Unknown User where the username is unknown or does not match the current

value.
○ Too Many Attempts where the username or component attempted to login more

than a specified number of times with incorrect credentials.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Number of Failed Logins: the number of Absolute Secure Drive login attempts that failed

to authenticate.
● Call Time: when the device contacted the Monitoring Center.
● Logged Date (UTC): the date and time when the authentication failures were logged.
● Attempted Username: the username that was used when the authentication failure

occurred.
● Type of Failed Login: the type of authentication failure, which is a mix of the

Authentication Type and Failure Type fields, for example, Master Password: Failed or
Master Password: Unknown User.

● Encryption Status: the status of encryption available on the device. Click the View
Encryption Status link to open the Full-Disk Encryption Status Report.

Full-Disk Encryption Status Report
Full-Disk Encryption (FDE) is a software or hardware solution that secures, or encrypts, the entire
content of a physical drive.

The agent detects FDE hardware (self-encrypting drives) and software full-disk encryption products that
are installed on the hard drives of your organization’s managed Windows and Mac devices. Each
encryption vendor uses specific encryption status strings in their products.

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report provides information about full-disk
encryption products installed on the system or the first physical drive only.
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Using the filtering available in the Full-Disk Encryption Status Report, you can search your account’s
tracked devices to detect those devices that have full-disk encryption enabled, and return the results
based on your filter in the Full-Disk Encryption Status Report – Products Detected. You can save the
filters used to create specific versions of the Full-Disk Encryption Status Report – Products Detected to
your My Filters location in the My Content area.

You can also create a report of those tracked devices that do not have hardware or software full-disk
encryption enabled. The Full-Disk Encryption Status Report – Products Not Detected includes an SED
Capable column that indicates a device has a self-encrypting drive (SED) that is capable of FDE, but
that may not be enabled or supported by Absolute. This capability provides you with an opportunity to
remedy that situation.

From either Full-Disk Encryption Status Report, you can create alerts to notify you when the conditions
you provide in the filtering details are met. Creating an alert from this report populates the conditions on
the Create and Edit Alerts page with those shown on the report. For more information on creating these
types of alerts, see "Creating an Alert Based on Full-Disk Encryption Status Criteria" on page 23.

NOTE To export a report that provides statistical information about the Full-Disk Encryption products
installed on your devices, see "Security Posture Report" on page 154.

This section provides information about the following topics and tasks:
● Turning On Full-Disk Encryption Data Collection for Your Account
● Filtering Data to Create a Full-Disk Encryption Status Report
● Identifying Devices That Have Full-Disk Encryption Products Installed
● Identifying Devices With No Installed Full-Disk Encryption Products
● Viewing Changes to a Device’s Encryption Status Strings
● Viewing a Device’s Full-Disk Encryption History
● Turning Off Full-Disk Encryption Data Collection for Your Account

Full-Disk Encryption Software Products and Self-Encrypting Drives Detected

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report only provides information about full-disk
encryption products installed on the system or the first physical drive only.

Absolute collects FDE data from the vendors of FDE software products and self-encrypting drives and
returns the data in the following reports:

● Full-Disk Encryption Status Report – Products Detected
● Full-Disk Encryption Status Report – Products Not Detected

For the complete list of full-disk encryption products detected by the Absolute agent, see Detected full-
disk encryption products in the online Help.

Turning On Full-Disk Encryption Data Collection for Your Account
By default, the collection of full-disk encryption data is turned off. You can collect full-disk encryption data
on your managed Windows and Mac devices by turning it on in the Full-Disk Encryption Status Report (if
you are a first-time user), or by using the Classic Account Settings page. Currently, the Full-Disk
Encryption Status Report only provides information about full-disk encryption products installed on the
system or the first physical drive only.
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NOTE The time it takes for full-disk encryption data collection to start or stop is dependent on how often
a device makes agent calls.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Full-Disk Encryption Status
Report.

To turn on full-disk encryption data collection from the Full-Disk Encryption Status Report:

1. On the Security page, click Full-Disk Encryption Status Report.

2. When first-time users open the Full-Disk Encryption Status Report, a Start Data Collection
button shows. Click Start Data Collection to begin collecting full-disk encryption data the next
time this device makes an agent call.

The Full-Disk Encryption Status Report refreshes with a confirmationmessage that data collection
was enabled and that it may take some time before the collected data is available from this report.

To turn on the collection of full-disk encryption data from devices using the Classic Account Settings
page:

IMPORTANT You must log in as an Administrator to open the Classic Account Settings page.

1. On the navigation bar, click and then click Classic Account Settings.

2. At the Full-Disk Encryption Status area, select the Collect full disk encryption data from
devices checkbox.

You can turn off data collection for full-disk encryption products on your devices. For more information,
see "Turning Off Full-Disk Encryption Data Collection for Your Account" on page 143.

Filtering Data to Create a Full-Disk Encryption Status Report
The Search Criteria area on the Full-Disk Encryption Report provides similar functionality as most other
reports (see " Generating Reports" on page 82.), with several exceptions that are particular to it.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to filter data to create a Full-Disk Encryption
Status Report.

To filter data to create a Full-Disk Encryption Status Report:

1. On the Security page, click Full-Disk Encryption Status Report .

2. On the Full-Disk Encryption Status Report at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by full-disk encryption products detected or not, at the Full-Disk
Encryption product is location, select one of the following options:
○ Click detected to return a report that shows devices where FDE is detected. For more

information, see "Identifying Devices That Have Full-Disk Encryption Products Installed"
on page 140.
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○ Click not detected to return a report that shows those devices on which no FDE
products are detected. Selecting this option adds an SED Capable column to the
results grid. For more information, see "Identifying Devices With No Installed Full-Disk
Encryption Products" on page 141.

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name given to a device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Product Name: the name of the full-disk encryption software.
○ Version: the version number of the detected full-disk encryption product (or program).
○ Drive Description: the collected encryption data to show only those devices with the

detected attributes matching this drive description of the hard drive.
○ Drive Serial Number: the collected encryption data for devices where this drive serial

number is detected on the hard drives of your account’s devices.

Depending on the values you selected from the list, youmay want to further define this field. In
the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, in the and the Last Agent Call occurred area do one of the
following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field results in a
larger report and takes longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by self-encrypted drive, in the and the device has a Self-Encrypting
Drive field, select one of the following options:
○ Any: shows devices with software or hardware encryption.
○ Yes (SED capable): shows devices with a self-encrypting drive.
○ No: shows devices without a self-encrypting drive.
○ Not Detected: shows devices that do not have a self-encrypted drive detected.

● To filter results by the encryption status string used by a particular vendor, which is
encrypted on a device, in the and where the Encryption Status String area, do the
following:
i) In the Select a rule field, open the list and select the appropriate rule.
ii) Enter the conditions based on the Encryption Status Strings from vendors. For more

information, see "Viewing Changes to a Device’s Encryption Status Strings" on page
142.
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iii) When you have entered up to five conditions specific to the vendors’ encryption status
strings, click Add Condition.
If you enter more than five conditions, theAdd Condition button is inaccessible until you
only have five conditions. Also the conditions allow and arguments only. You cannot enter
an or argument.

If you do not add any conditions, all Encryption Status Strings show in the report.

NOTE You can Create an alert based on this encryption status criteria by clicking this
link. If you want to save the filter information you have entered, you need to save it before
creating a full-disk encryption alert. For those instructions and to add more conditions, see
"Creating an Alert Based on Full-Disk Encryption Status Criteria" on page 23.

● At The status has changed since the last Agent call area, select the checkbox to see
those devices whose full-disk encryption status changed between the last two agent calls.
For alerts, if there’s a change in status between the Last Agent Call and the Next Agent Call,
the alert is triggered.

● If BitLocker is your primary full-disk encryption product, clear the Show non-encrypted
Microsoft BitLocker detections as not detected checkbox.
In the absence of an installed full-disk encryption product, Absolute detects Microsoft BitLocker
onmost Windows platforms because the drivers are present even if the feature is not enabled.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report only provides information about
full-disk encryption products installed on the system or the first physical drive only.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Product Name: the name of the detected encryption program.
● Version: the version number of the detected encryption product (or program).
● Encryption Status String: the detected string from the encryption vendor, which could be

truncated due to length. Open the tooltip to see the entire string, which you can copy if
necessary.

● Algorithm: the detected algorithm used by the encryption program, if available.
● Drive Description: the detected description for this device’s hard drive.
● Drive Serial Number: the detected serial number for the encryption drive on this device.
● SED Capable: indicates that an SED capable drive was detected on this device, however

encryption may not be managed with SED management software.
● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Last Call: the date and time when the agent last made a call on this device.
● Last Reboot: the date and time when the device was last started up.
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● Application Started: the date and time when the application was started last.
● The History link opens the Encryption History Report that shows the 10 most recent

changes to the Encryption Status String for this device. For more information, see "Viewing a
Device’s Full-Disk Encryption History" on page 142.

For information about each report, see the following topics:
● "Identifying Devices That Have Full-Disk Encryption Products Installed" on page 140
● "Identifying Devices With No Installed Full-Disk Encryption Products" on page 141

Identifying Devices That Have Full-Disk Encryption Products Installed

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report provides information about full-disk
encryption products installed on the system or the first physical drive only. You must log in as a Security
Administrator to complete this task.

To run a report that shows the devices in your account that have full-disk encryption software installed on
the hard drive that contains the operating system or that have an SED:

1. On the Security page, click Full-Disk Encryption Status Report.

2. On the Full-Disk Encryption Status Report in the Search Criteria section, at the Full-Disk
Encryption product is area, click the detected option.

3. Enter all appropriate filtering criteria as described in the task, "Filtering Data to Create a Full-Disk
Encryption Status Report" on page 137.

4. Look at the results grid to see the FDE software that was detected.

NOTE If nothing shows in a column, that information was not provided by the vendor and,
therefore, could not be detected by the agent.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Product Name: the name of the detected full-disk encryption product.
● Version: the version number of the detected encryption product (or program).
● Encryption Status String: the detected string from the full-disk encryption vendor, which

could be truncated due to length. Open the tooltip to see the entire string, which you can
copy if necessary.

NOTE Messages are provided about whether the drive is encrypted or not, or if there are
any errors.

● Algorithm: the detected algorithm used by the encryption program, if available.
● Drive Description: the detected description for this device’s hard drive.
● Drive Serial Number: the detected serial number for the encrypted drive on this device.

Chapter 4:Working with Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 140

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1818



● SED Capable: indicates that a drive capable of self-encryption was detected on this device,
however full-disk encryption may not be managed with SED management software.

● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Last Call: the date and time when the last agent call was made on this device.
● Last Reboot: the date and time when this device was last started up.
● Application Started: the date and time when the application was started last.
● The History link opens the Encryption History Report that shows the 10 most recent

changes to the Encryption Status String for this device. For more information, see "Viewing a
Device’s Full-Disk Encryption History" on page 142.

The Last Reboot andApplication Start information is important in theft scenarios when you see
that these dates are greater than the Incident Date. This means that the thief is logged into the
device past the pre-boot authentication and the full-disk encryption product’s startup. Such cases
indicate that the thief may have access to the device and that the theft could be an internal theft.
The Encryption History Report is also useful in this type of theft scenario because it shows the last
10 changes to the device. See "Viewing a Device’s Full-Disk Encryption History" on page 142.

Identifying Devices With No Installed Full-Disk Encryption Products
Running a report that shows the devices in your account where the agent did not detect any full-disk
encryption software products installed on the hard drive (that contains the operating system) lets you
know if there are hard drives on which you can install a hardware encryption product. This report also lets
you know if any SEDs are detected. If so, perhaps the SEDs are not managed by SED management
software. You can also see what type of drive is detected by looking at the Drive Description and Drive
Serial Number information.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Full-Disk Encryption Status
Report.

To run a report that shows the devices in your account where the agent did not detect any full-disk
encryption products installed on the hard drive:

1. On the Security page, click Full Disk Encryption Status Report.

2. On the Full-Disk Encryption Status Report, in the Search Criteria area, at the Full-Disk
Encryption product is area, click the not detected option.

3. Enter all appropriate filtering criteria as described in the task, "Filtering Data to Create a Full-Disk
Encryption Status Report" on page 137.

NOTE When you want to show devices where The Full-Disk Encryption product is not
detected, the Encryption Status String filtering option is not available.

4. Look at the results grid, which shows the following information specific to what was detected.

NOTE If nothing shows in a column, that information was not provided by the vendor and,
therefore, could not be detected by the agent.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.
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● Device Name: the name given to a device
● Username: the unique name detected by the agent to identify a person who is using a

device.
● Status is not available in this mode because there is no FDE software product installed.
● Drive Description: the detected description for this device’s hard drive.
● Drive Serial Number: the detected serial number for the encryption drive on this device.
● SED Capable: indicates that an SED capable drive was detected on this device, however

encryption may not be managed with SED management software.
● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Last Call: the date and time when the last agent call was made on this device.
● History link opens the Encryption History Report that shows the 10 most recent changes to

the Encryption Status String for this device. For more information, see "Viewing a Device’s
Full-Disk Encryption History" on page 142.

Viewing Changes to a Device’s Encryption Status Strings
Changes in a device’s Encryption Status Strings could indicate any of the following potential situations:

● a user has installed a different encryption product
● an encrypted drive that you were not tracking is now getting tracked
● there were other changes
● an encrypted drive was removed from the device

Setting an alert for these situations lets you know when they happen, without you having to determine
these changes from analyzing the Full-Disk Encryption Status Report on your own. For more information,
see "Creating an Alert Based on Full-Disk Encryption Status Criteria" on page 23.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the perform this task.

To view changes to a device’s full-disk Encryption Status String:

1. On the Security page, click Full Disk Encryption Status Report.

2. On the Full-Disk Encryption Status Report page, at the Full-Disk Encryption product is area,
click detected.

3. At the Search Criteria area, enter the appropriate filtering data as instructed in the task,
"Filtering Data to Create a Full-Disk Encryption Status Report" on page 137.

4. At the and where the Encryption Status String area, do the following:

a) Open the list, click Contains, and type System disk.
b) Click Add Condition.
c) Click Show results. The results grid refreshes to show all devices that contain system disk

under the full-disk Encryption Status String column.

Viewing a Device’s Full-Disk Encryption History
You can see the last 10 changes to a device’s full-disk Encryption Status String by opening the full-disk
Encryption History Report.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to perform the following task.
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To view a device’s full-disk Encryption History Report:

1. On the Security page, click Full Disk Encryption Status Report.

2. On the Full-Disk Encryption Status Report page, at the Search Criteria area, enter the
appropriate filtering data as instructed in the task, "Filtering Data to Create a Full-Disk Encryption
Status Report" on page 137.

3. Click Show results and on the refreshed results grid find the appropriate device, scroll to the far
right side of the grid, and click the History link for that device.

4. The full-disk Encryption History Report for the selected device opens and shows you the
following information:

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report provides information about full-
disk encryption products installed on the system or the first physical drive only.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Product Name: the name of the detected full-disk encryption program.
● Version: the version number of the detected encryption product (or program).
● Encryption Type: indicates whether the device’s detected full-disk encryption is software or

hardware.
● Encryption Status String: the detected string from the encryption vendor, which could be

truncated due to length. Open the tooltip to see the entire string, which you can copy if
necessary.

● Algorithm: the detected algorithm used by the encryption program, if available.
● Drive Description: the detected description for this device’s hard drive.
● Drive Serial Number: the detected serial number for the encryption drive on this device.
● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Last Call: the date and time when the last agent call was made on this device.
● Last Reboot: the date and time when this device was last started up.
● Application Started: the date and time when the application was started last.
● Action Date: the date and time when an entry was added to the full-disk Encryption History

Report for this device.

5. Click <<Back to return to the Full-Disk Encryption Status Report.

Turning Off Full-Disk Encryption Data Collection for Your Account
You can turn off the collection of data for full-disk encryption for your account. This setting is found on the
Classic Account Settings page at the Full Disk Encryption Status area. For more information, see
"Editing Classic Account Settings" on page 55.

Chapter 4:Working with Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 143

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1821



SCCM Status Reports
SCCM Status reports show current and historical information about the status of the SCCM client
installed on your managed Windows devices.

SCCM Status reports are applicable only if you are using System Center 2012 Configuration Manager,
and the SCCM Status feature is turned on in the Absolute console. This feature can be turned on at the
account level, the device level, or in this report. For more information, see the following topics:

● "Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account" on page 64
● "Managing SCCM Status Reporting for a Windows Device" on page 92
● "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

This section includes the following topics:
● About Collecting SCCM Status From Windows Devices
● About Repairing SCCM Clients
● Working with the SCCM Status Report
● Working with the SCCM Status History Report
● Viewing the Details of a SCCM Status Change

NOTE To export a report that provides statistical information about the status of the SCCM clients
installed on your Windows devices, see "Security Posture Report" on page 154.

About Collecting SCCM Status FromWindows Devices
Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) is a system management software product that
lets IT administrators manage their Windows devices by performing tasks remotely, such as:

● Deploying operating systems, software applications, and software updates
● Monitoring and reconciling compliance settings
● Monitoring hardware and software inventory

NOTE The SCCM Status feature supports System Center 2012 Configuration Manager only.

If your organization uses SCCM to manage its Windows devices, a small software application, the
SCCM client, is installed on each Windows device to allow the device to connect to the SCCM server
and be managed remotely. From time to time, the SCCM client may stop functioning correctly causing
the device to lose contact with the SCCM server.

When the SCCM Status reporting feature is turned on, the agent detects the status of a device's SCCM
client by running a script on the device every six hours. The script performs a series of health check tests
to determine if the client is present and functioning correctly. You can view the results of these tests, and
the device's SCCM Status, in the following reports:

● SCCM Status Report
● SCCM Status History Report

For more information about the components of the SCCM client that are tested, see "Viewing the Details
of a SCCM Status Change " on page 151.
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NOTE You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when a device's SCCM Status
changes. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page 19.

About Repairing SCCM Clients
If the SCCM Status reporting feature is enabled, you can also enable the SCCM Repair feature. This
feature initiates the repair of SCCM clients if they are not functioning correctly.

For more information about enabling SCCM Repair, see the following topics:
● "Managing SCCM Repair for Your Account" on page 66
● "Managing SCCM Repair for a Windows Device" on page 93
● "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

When you enable the SCCM Repair feature, the agent runs a script every six hours to check the status
of the SCCM client. The script performs a series of health check tests to determine if the client is present
and functioning correctly. If any health check tests fail, an attempt is made to fix the problem. If the fixes
are successful, the SCCM Status is updated to Repair successful on the next agent call. If any fixes
fail, the status is updated to Repair failed on the next agent call, but the agent continues to attempt to
fix the problem.

For more information about the components of the SCCM client that are tested and potentially fixed, see
"Viewing the Details of a SCCM Status Change " on page 151.

NOTE If the SCCM client is absent from a device, SCCM Repair does not install the client.

You can view the results of each SCCM Repair on the following reports and pages:
● SCCM Status Report
● SCCM Status History Report
● SCCM Status History tab

NOTE You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when SCCM Repair occurs on a
device. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page 19.

Working with the SCCM Status Report
The SCCM Status Report shows information about the current status of the SCCM client installed on
your managed Windows devices. You can use this report to see if the client is missing or not functioning
correctly on any of your Windows devices. You can also enable or disable SCCM Status reporting and
Repair in the SCCM Status Report.

This section includes the following topics:
● Viewing the SCCM Status Report
● Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report

Viewing the SCCM Status Report

NOTE After the SCCM Status reporting feature is turned on, a device needs to make two successful
agent calls before its initial SCCM Status is available in the report.
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To view the SCCM Status of one or more Windows devices:

1. On the Security page, click SCCM Status Report.

2. On the SCCM Status Report page, at the Search Criteria area, enter the appropriate filtering
data:

● To filter your results by Device Group, in the the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To find a specific device, in the and the field area, open the list and select one of the
following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device
○ Device Name: the name given to a device
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device

Depending on the value you selected from the list, youmay want to further define this field. In
the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by SCCM Status, click the and the SCCM status is field and select
one of the following values:
○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention: one or more health check tests failed and SCCM Repair is currently

not enabled on the device
○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair

the SCCM client because it was not functioning correctly. The client failed to be
repaired.

○ Repair successful: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to
repair the SCCM client because it was not functioning correctly. The client was repaired.

● To filter your results by date, in the and the last call in occurred area do one of the
following:
○ To not limit the report based on the date of the last call, select at any time. This option

may result in a very large report that takes longer to generate.
○ To limit the report to devices that have called within a specific number of days, in the in

the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of days. Any
value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field results in a larger
report that takes longer to generate.

○ To limit the report to devices that have called during a specific data range, in the
between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the Calendar
icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with the earliest
date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by SCCM configuration, in the and SCCM Settings are area clear one
or more of the following checkboxes:
○ Repair enabled
○ Repair disabled
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○ Reporting enabled
○ Reporting disabled

3. Click Show results.

The results grid refreshes and shows the following information:

● SCCM Reporting: shows an indicator of whether SCCM Status reporting is currently
enabled for the device.

● SCCM Repair: shows an indicator of whether SCCM Repair is currently enabled for the
device.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● SCCM Status: the status of the SCCM client on this device, reported at the last successful

agent call. Possible values are:
○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention: one or more health check tests failed and SCCM Repair is not enabled

on the device. You may want to enable SCCM Repair for this device.
○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair

the SCCM client because it was not functioning correctly. The client was not repaired.
For more details about why the repair failed, click the link.

NOTE If repeated attempts to repair the SCCM client fail, see "Troubleshooting Failed
SCCM Repairs" on page 154.

○ Repair successful: SCCM Repair is enabled. An attempt was made to repair the SCCM
client because it was not functioning correctly. The client was repaired.

To view the results of each health check test, click the link to open the SCCM Status Details
dialog. If SCCMRepair is enabled, any applicable repair results also show. For more
information, see "Viewing the Details of a SCCM Status Change " on page 151.

● Status Date: the date and time of the agent call when the SCCM Status was reported
● Issue Count: the total number of times the device's SCCM Status has changed from OK to

an unhealthy state. The Issue Count is incremented each time one of the following status
changes occurs

NOTE Possible status changes depend on whether SCCM Repair is enabled.
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SCCM Repair Status changes that increment Issue Count
Enabled ● OK to Repair successful

● OK to Repair failed
● OK to Absent
● Repair failed to Absent
● Repair successful to Repair successful
● Repair successful to Repair failed
● Repair successful to Absent
● Absent to Repair failed
● Absent to Repair successful

Disabled ● OK to Absent
● OK to Needs attention
● Needs attention to Absent
● Absent to Needs attention

Click the linked numeral to open the SCCM Status History Report page and view the device's
status history.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device

● Serial Number: the serial number of the device
● Make: the manufacturer of a device
● Model: the product type of a device
● Operating System: software that controls the operation and applications of the device, and

may provide various services

Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report

IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have SCCM Status
Reporting and Repair enabled, we recommend that you disable it and activate the Application
Persistence: Microsoft SCCM policy in one or more policy groups. For more information, see About
Application Persistence: Microsoft SCCM policies in the online Help.

You can manage SCCM Status reporting or SCCM Repair for one or more Windows devices that show in
the SCCM Status report.

NOTE To disable SCCM Status reporting and SCCM Repair for all devices in your account, see
"Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account" on page 64.

IMPORTANT You must log in as an Administrator or Power User to perform these SCCM tasks.

To manage SCCM Status reporting and Repair for one or more Windows devices:

1. On the Security page, click SCCM Status Report.
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2. On the SCCM Status Report page, at the Search Criteria area, enter the appropriate filtering
data to generate the desired list of devices in the results grid. For more information, see "Viewing
the SCCM Status Report" on page 145.

3. Click Show results.

4. In the results grid, select the devices that you want to update by doing one of the following:

NOTE Each device's SCCM Reporting indicator shows whether SCCM Status reporting is
currently enabled or disabled. Similarly, each device's SCCM Repair indicator shows whether
SCCM Repair is currently enabled or disabled. If you want to enable these features on some
devices and disable other devices, you need to perform two separate tasks.

● To select individual devices, select the checkbox for each device.
● To select all devices shown on this page, select the checkbox in the header.
● To select all devices in the results, hover your mouse over the down arrow in the header.

Click the Select All <n> Records (where <n> is the number of records) to select all of the
devices that meet the filter criteria you set earlier.

5. To manage SCCM Status reporting for the selected devices, select Disable SCCM Reporting
from the list.

6. To manage SCCM Repair for the selected devices, select Disable SCCM Repair from the list.

7. Click Save changes.

8. If the Confirm dialog shows, review the details of the requested action to confirm that they are
correct and click Continue.

On the SCCM Status Report page, the applicable SCCM indicators are refreshed to show their new
status.

Working with the SCCM Status History Report
The SCCM Status History Report shows information about changes to the status of the SCCM client
installed on your managed Windows devices. You can use this report to see if a device's SCCM client is
repeatedly experiencing issues that prevent it from functioning correctly.

NOTE After the SCCM Status feature is turned on, a device needs to make two successful agent calls
before its initial SCCM Status is available in the report.

To view the SCCM status of one or more Windows devices:

1. On the Security page, click SCCM Status History Report.

2. On the SCCM Status History Report page, at the Search Criteria area, enter the appropriate
filtering data:

● To filter your results by Device Group, in the the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To find a specific device, in the and the field area, open the list and select one of the
following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device

Chapter 4:Working with Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 149

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1827



○ Device Name: the name given to a device
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device

Depending on the value you selected from the list, youmay want to further define this field. In
the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by SCCM Status, click the and the SCCM status is field and select
one of the following values:
○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention: one or more health check tests failed and SCCM Repair is currently

not enabled on the device
○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair

the SCCM client because it was not functioning correctly. The client was not repaired.
○ Repair successful: SCCM Repair is enabled. An attempt was made to repair the SCCM

client because it was not functioning correctly. The client was repaired.

● To filter your results by date, in the and the last call in occurred area do one of the
following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field results in a
larger report and takes longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results.

The results grid refreshes and shows the following information:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● SCCM Status: the status of the SCCM client on this device, reported at the last successful

agent call. Possible values are:
○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention: one or more health check tests failed and SCCM Repair is not enabled

on the device. You may want to enable SCCM Repair for this device.
○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair

the SCCM client because it was not functioning correctly. The client was not repaired.
For more details about why the repair failed, click the link.

NOTE If repeated attempts to repair the SCCM client fail, see "Troubleshooting Failed
SCCM Repairs" on page 154.

○ Repair successful: SCCM Repair is enabled. An attempt was made to repair the SCCM
client because it was not functioning correctly. The client was repaired.
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To view the results of each health check test, click the link to open the SCCM Status Details
dialog. If SCCMRepair is enabled, any applicable repair results also show. For more
information, see "Viewing the Details of a SCCM Status Change " on page 151.

NOTE Each row in the SCCM Status History Report corresponds to a SCCM Status
change. A SCCM Status change is logged if the details of a test result change between
agent calls (date and time changes are excluded). This means that it is possible for the
SCCM Status History Report for a device to include consecutive entries with the same
SCCM Status.
For example, a device with SCCM Repair enabled shows on the report with a status of
Needs attention because two health check tests failed. At the next agent call, the script is
run again and three health check tests fail. Although the SCCM Status for the device
remains set to Needs attention, a status change is logged because the results of the health
check tests changed. Similarly, if a SCCM attribute changes when a device's status is OK,
a status change is logged, but the status remains set to OK.

● Status Change Date: the date and time when the SCCM Status change occurred
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device
● Serial Number: the serial number of the device
● Make: the manufacturer of a device
● Model: the product type of a device
● Operating System: software that controls the operation and applications of the device, and

may provide various services

Viewing the Details of a SCCM Status Change
From the SCCM Status report, you can view the individual test results that led to a device's SCCM
Status change.

To view the details of a SCCM Status change:

1. Open the SCCM Status Report or the SCCM Status History Report and enter the appropriate
search criteria to generate the report. For more information, see the following topics:

● "Viewing the SCCM Status Report" on page 145
● "Working with the SCCM Status History Report" on page 149

2. In the results grid, click the applicable link in the SCCM Status column. You can view test
results for all SCCM statuses.
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The SCCM Status Details dialog opens to show the following information:

Section Attribute Description
Overall
Status

SCCMStatus The status of the SCCM client, as determined by the health
check tests
Possible values are Absent, Needs attention and OK.

StatusChangeDate The date and time when the test results were collected and the
device's SCCM Status changed

RepairResult

NOTE Applies only
if SCCM Repair is
enabled for the
device.

The overall status of an attempt to repair the SCCM client.
Possible values are Repairs succeeded, At least one repair
failed and N/A.

NOTE N/A indicates that a repair was not attempted because
all health check tests passed.

If repeated attempts to repair the SCCM client fail, see
"Troubleshooting Failed SCCM Repairs" on page 154.

Client
Information

CCMInstallPath The directory where the Microsoft Configuration Client
Manager (CCM) is installed
CCM is a component of SCCM and is used to install the SCCM
client.

AssignedSite The primary SCCM site that the device is assigned to

ManagementPoint The site system role that provides policy and service location
information to the SCCM client and receives configuration data
from the client

SCCMClientVersion The version number of the installed SCCM client

Domain The current domain of the computer

Cache
Information

DriveLetter The drive where the cache folder is stored

Location The temporary download location for software, applications,
and software updates that are deployed to the SCCM client
The default location is %windir%\ccmcache.

TotalSize The maximum size (MB) of the cache folder
The default value is 5120 MB.

FreeSize The unused space (MB) in the cache folder

Inventory
Scans

LastHWScan The date and time of the last scan by the SCCM client of
installed hardware

LastSoftwareScan The date and time of the last scan by the SCCM client of
installed software
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Section Attribute Description
Tests Test Description The SCCM component that was tested and the purpose of the

test
The following components are tested:
● Windows Management Instrumentation (WMI): an
infrastructure that is critical for the operation of the SCCM
client. The test checks that it can connect to the WMI and
make a simple query.

● Admin share: used to deploy the SCCM software remotely by
allowing administrative remote access to the disk volume
over the network. The test checks that this share is present
and enabled.

● Local CCM Path: the test checks the path to the CCM
component.

● CCM Service Status: the test checks that the CCM
component is running.

● Services: the test checks that the SCCM client service and its
dependent services are running. The following services are
checked: winmgmt, lanmanserver, rpcss, bits, and
ccmexec.

● Registry: the test checks the registry to ensure that DCOM is
enabled. DCOM is a protocol that allows for remote client
connections.

● Client version: the test checks the version number of the
installed SCCM client.

● Client variables: the test checks that it can retrieve the SCCM
client variables.

● Assigned site: the test check for the primary SCCM site.
● Hardware inventory: the test checks for the last hardware
inventory date and time. The test fails if a hardware scan has
never been run, or the value cannot be retrieved.

● Software inventory: the test checks for the last software
inventory date and time. The test fails if a software scan has
never been run, or a value cannot be retrieved.

TestStatus The result of the test
Possible values are Pass and Fail.

TestResultsDetails A brief description of the test result

Tests RepairResults

NOTE Applies only
if SCCM Repair is
enabled for the
device.

The result of an attempt to repair a particular component of the
SCCM client
Possible values are Repair succeeded, Repair failed, and
N/A (repair not attempted because the health check test
passed).

3. To close the dialog, click Close.
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Troubleshooting Failed SCCM Repairs
When SCCM Repair is enabled on a device, and the SCCM client is not functioning correctly, the
device's agent attempts to repair the SCCM client at six hour intervals.

You may find that repeated attempts to repair the client are unsuccessful. If this is the case, Absolute
recommends that you perform the following steps to troubleshoot the issue with the device's SCCM
client:

1. Review the details of each of the device's failed repair attempts. In particular, review the
information provided in the TestResultDetails attribute for each failed HealthCheck test. For
more information, see "Viewing the Details of a SCCM Status Change " on page 151.

2. If one or more services failed to be repaired, contact the user and ask them to restart the device.
Some services, specifically lanmanserver and ccmexec, require a device reboot after the
service is repaired.

3. If the SCCM client is not repaired after step 2 is completed, refer to System Center 2012
Configuration Manager documentation, or search the articles and posts available from Microsoft
TechNet Support at https://technet.microsoft.com/en-us/ms772425.

Security Posture Report
You can use the Security Posture Report to assess the overall security status of your devices. The report
contains the following information for the devices in your account, in a summarized format:

● Domains
● Windows product keys (for Windows devices only)
● Full-disk encryption status, if applicable
● SCCM status (for Windows devices only)
● Anti-virus definition status
● Last agent call statistics
● Device counts for Device Freeze, Data Delete, and Investigation Reports

The report consists of two components:
● An Excel template, which you download to your workstation from the Security Posture Report

page. This template contains a set of macros that processes the raw report data into a format
that supports easy analysis.

NOTE The Security Posture Report template supports Microsoft Excel 2013 and 2010 only.

● A CSV file of exported report data, which you export using the Security Posture Report page and
then download from the My Reports page.

You can then generate the report by importing the CSV file into the Excel template. Details about
customizing the template and importing the CSV file are provided on the Getting Started sheet of the
Excel template.

IMPORTANT You must log in as an Administrator to open the Security Posture Report.

To generate a Security Posture Report:

1. On the Security page, click Security Posture Report.
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2. On the Security Posture Report page, do one of the following:

● If this is your first time exporting a Security Posture Report you need to download the
report's Excel template. Click Download Template and follow your browser's prompts to
save the template to your workstation.

● If you have downloaded the Security Posture Report template before, you most likely
modified the template variables to suit the needs of your organization, so you'll want to use
that template. Go to step 3.

3. In the field under Export Report Data, type a unique file name for the CSV file you are about to
export. Record the filename so you can locate the file on the My Reports page after the export is
processed.

4. You will receive an email notification when the export process is complete. To send an email
notification to other users, add their email addresses to the email address field. Use a semicolon
(;) to separate email addresses.

5. Click Export Data to queue the export.

6. In the Data export in progress dialog click Close.

7. After you receive the notification email stating that your request is processed, go to the My
Reports page and download the CSV file. For more information, see "Downloading Reports" on
page 96.

NOTE While your file request is being processed, the Status column on the My Reports page
shows In Queue and the report is not available. When processed, the Status column shows the
Ready link and, if configured to do so, you receive an email notification.

8. On your workstation, navigate to the Excel template that you downloaded and open it in Excel
2013 or 2010.

For detailed instructions about customizing the template, importing the CSV file of report data, and
viewing the report results, see the template's Getting Started sheet.

Call History and Loss Control Reports
Use the Call History and Loss Control reports to ensure that your devices call the Monitoring Center
regularly from expected locations and that they indicate expected users. If a device calls the Monitoring
Center regularly, the chance of recovery is much higher when a device goes missing. To be eligible for
the Service Guarantee payment after a device is missing, the device must make at least one post-theft
call.

The following information and reports are included in this section:
● About Extended IP Call Information
● Call History Report
● Missing Devices Report
● Device Drift by Device Name Report
● Device Drift by Username Report
● Device Drift History Report
● Activation Report
● Geolocation Tracking Reports
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Opening the Call History and Loss Control Page
Complete the following task to open any of the Call History and Loss Control reports included in this
classification.

To open the Call History and Loss Control page:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Click Call History and Loss Control.

The Call History and Loss Control page shows all of the available reports.

About Extended IP Call Information
Call History, Missing Devices, and Device Drift History reports may contain caller identification
information. The caller identification information usually shows as a link. Clicking the link opens the
Extended IP Call Information page, which provides details about the location or origin of an IP address or
telephone number. The information is useful when locating devices that are outside of a corporate
network.

The Extended IP Call Information page lists the following information:

● Identifier ● MAC Address

● Server Time ● Local IP RDNS

● Local IP Address ● Proxy IP RDNS

● Proxy IP Address ● ARIN Who IS Info

● Host Name

Call History Report
The Call History Report shows all communications to the Monitoring Center made by a specific Identifier
or group of Identifiers.

IMPORTANT Call data is stored online for one year, after which time data is archived. If a Call History
Report is configured to show data from over a year ago, the data must be retrieved from the archive
server and it takes longer to generate results.

To generate a Call History Report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Call History Report.

2. On the Call History Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following filter criteria.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
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○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator on
the View and Edit Custom Device Fields page.

○ Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.

○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if
applicable

○ Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique
identifier associated with the subscriber

○ Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable
○ [Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for

your account you can use them as filter criteria.

Depending on the criteria you selected from the preceding list, enter a value in the field, click
Choose and select a value from the list, or use the Date Picker to specify a date or date range.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by date, in the and the call occurred area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by a specific IP address, in the and IP address for location:
i) Open the list and select one of the following options:

○ Public IP
○ Local IP

ii) Enter a valid IP address.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

NOTE The background color of each column header indicates the applicability of the
information. Current information has a lighter background whereas information that applied at the
time of the agent call has a slightly darker background.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable

Chapter 4:Working with Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 157

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1835



● Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique
identifier associated with the subscriber

● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable
● Make: the manufacturer of the device.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Call Time: when the device contacted the Monitoring Center.
● Location (Latitude & Longitude): the position of the device on the surface of the earth

expressed in latitude and longitude.
● Local IP Address: the IP address assigned to a device on the Local Area Network (LAN)

when calling the Monitoring Center.
● Public IP Address: the IP address used to communicate with the Internet. For modem

calls, caller ID information is reported instead. Click the Public IP Address link to open the
Extended IP Call Information page. See "About Extended IP Call Information" on page 156.

Missing Devices Report
The Missing Devices Report lets you identify devices that have not contacted the Monitoring Center for a
given period of time.

Periodically review the Identifiers assigned to devices in your organization. Check for any devices that
have not contacted the Monitoring Center for an unusually long period of time, such as 45 days. Lack of
contact from a device may indicate that the agent is missing, or that an event has occurred preventing
the agent from contacting the Monitoring Center. Dormant devices are excluded from the report
automatically. You may also need to adjust the Most Recent Call Filter value to ensure that results grid
contains results. See "About Extended IP Call Information" on page 156.

To generate a Missing Devices Report

1. On the Call History and Loss Control page, click Missing Devices Report.

2. On the Missing Devices Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by agent call, in the and the most recent Call is more than field,
enter a value for the number of days.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.
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● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Make: the manufacturer of the device.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● The Call History link opens the Call History Report that shows all communications this

device. For more information, see "Call History Report" on page 156.

Device Drift by Device Name Report
The Device Drift by Device Name Report identifies devices that have had a change in their Device Name
within a specified date range and provides links to more detailed information on specific devices. You can
specify filter criteria pertaining to current or previous Device Names.

NOTE The default configuration of the Device Drift by Device Name Report may not show any results.
You may need to define a date range for the report to return any information.

This section provides information about the Device Drift History Report, which you can open from this
report.

To generate a Device Drift by Device Name Report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Device Drift by Device Name Report.

2. On the Device Drift by Device Name Report, at the Search Criteria area set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by a specific device, at the and the field area, open the list and select
Device Name.

● Click Choose to open the list and select the appropriate device.
● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and

select the appropriate department.
● To filter your results by date, at the and the change occurred between area, do one of the

following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
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● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Full Windows Device name: The fully qualified domain name (FQDN) of a device, including

the device name, domain name, and all higher-level domains.
● The Device History link opens the Device Drift History Report that shows all changes for a

specific Identifier to the Username, Device Name, Call Time, Local Ip (Address), Caller
Id, Domain, andWorkgroup values.
In theCaller Id column click an IP address to view more detailed caller ID information. For
more information, see "About Extended IP Call Information" on page 156.

Device Drift History Report
The Device Drift History Report is a sub-report available from the Device Drift by Device Name and
Device Drift by Username reports.

The Device Drift History Report shows all changes for a specific Identifier to the Username, Device
Name, Call Time, Local Ip (Address), Caller Id, Domain, andWorkgroup values.

NOTE The Device Drift History Report is not available from the Call History and Loss Control group of
reports.

To view the Device Drift History Report, in the results grid for the Device Drift by Device Name or
Device Drift by Username reports, click the Device History link.

To view more detailed caller ID information, click an IP address in the Caller Id column. For more
information, see "About Extended IP Call Information" on page 156.

Device Drift by UsernameReport
The Device Drift by Username Report identifies devices that have had a change in the Username within
a specified date range. You can specify filter criteria pertaining to current or previous Usernames.

NOTE The default configuration of this report may not show any results. It may be necessary to define
a date range for the report to return any information.

From the Device Drift by Username Report, you can also open the Device Drift History Report.

To generate a Device Drift by Username Report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Device Drift by Username Report.

2. On the Device Drift by Username Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
Username.

● Click Choose to open the list and select the appropriate device.
● To filter your results by Department, in the and the Department is field open the list and

select the appropriate department.

Chapter 4:Working with Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 160

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1838



● To filter your results by date, at the and the change occurred between area, do one of the
following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Full Windows Device name: the fully qualified domain name (FQDN) of a device, including

the device name, domain name and all higher-level domains.
● The Device History link opens the Device Drift History Report that shows all changes for a

specific Identifier to the Username, Device Name, Call Time, Local Ip (Address), Caller
Id, Domain, andWorkgroup values.

● In the Caller Id column click an IP address to view more detailed caller ID information. See
"About Extended IP Call Information" on page 156.

Activation Report
The Activation report identifies, in real time, all devices that have completed a first call to the Monitoring
Center within a given period of time.

NOTE The default configuration of the Activation report may not show any results. You may need to
define the date range for the results grid to contain any information.

To generate an Activation report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Activation Report.

2. On the Activation report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

NOTE Devices that were recently activated may not yet be associated with a Device
Group. To show these devices, select All Devices in the Group is list.

● To filter your results by specific device, at the and the field area, open the list and select
one of the following values.
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○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device.

○ Assigned Username: The username assigned to a device by a system administrator on
the View and Edit Custom Device Fields page.

○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Serial Number: the serial number of this device.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if

applicable.
○ Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique

identifier associated with the subscriber.
○ Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.
To return a report that shows devices that have been recently activated, select theShow Most
Recent Activations checkbox. Selecting this option will turn the Persistence Status filter off.

● To filter your results by date, at the and the Activation Date area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, select the option and enter the number of days you

want to include in the report. For example, enter a value of "500" to include all activations
that occurred over the past 500 days.

NOTE Entering a higher value in this field may result in a larger report and may take
longer to generate results.

○ In the between field, select the option and enter the dates (dd/mm/yyyy), or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order with the
earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter results by agent type and version, at the and the Agent area:
i) In the Type field open the list and select the appropriate type of agent as follows:

○ Any Type returns a report that shows devices with all agent types.
○ Android returns a report that shows only Android devices.
○ Chromebook returns a report that shows only Chromebooks and Chrome devices.

○ iOS returns a report that shows only iPads and iPad minis.
○ Mac returns a report that shows only Mac devices.
○ Windows returns a report that shows only devices running a Windows operating

system.
ii) In the and version field, open the list and select the appropriate agent version for the

agent Type you selected previously.
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For example, if you want to show all devices that have the 898 version of the agent
installed on them, in the type field, open the list and select Any Type and in the and
version field open the list and select 898.

IMPORTANT SHC (Self-Healing Call) returns a report that shows devices with agents
that called in from Persistence. This option shows when a Self Healing Call has
occurred.

● To filter your results by the condition of the Persistence Technology, at the and the
Persistence Status is area, select one of the following values:
○ All: returns results for all devices regardless of their Persistence state.
○ BIOS/Firmware Active: returns results for devices with activated firmware-based

Persistence modules. Firmware Persistence is Active and is providing application agent
health checks when the devices are restarted.

○ BIOS/Firmware Pending: returns results for devices with firmware-based Persistence
modules that are in the process of activating. Additional automatic agent calls may be
required before this device transitions to Active status.

○ N/A: describes devices that have no Persistence whatsoever; for example, a Mac
computer.

NOTE Before you can detect BIOS/Firmware Persistence on an activated device, you need
to reboot the device once after it is activated and have it make at least two agent calls.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Department: the department to which this device belongs.
● Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator on the

View and Edit Custom Device Fields page.
● Make: the manufacturer of a device or other hardware.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Activation Date/Time: the date and time the device completed its first call to the Monitoring

Center.
● Last Call Date/Time: when the agent installed on a device most recently contacted the

Monitoring Center.
● Version: the version number of the Absolute agent that contacts the Monitoring Center.
● Persistence Status: how the agent is automatically restored when necessary.
● System BIOS/Firmware Version: the unique name and number assigned to the Basic

Input/Output System (BIOS) of a device.

Chapter 4:Working with Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 163

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1841



● System BIOS/Firmware Date: the date and time the Basic Input/Output System (BIOS)
installed on the device was released.

● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable.
● Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique

identifier associated with the subscriber.
● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable.

Geolocation Tracking Reports
Geolocation Tracking reports include the Device Location Report and the Device Location History Report.
These reports can be used to monitor the locations of your managed devices using any or all of the
supported location technologies.

IMPORTANT Only Administrators and Power Users can view Geolocation Tracking reports. Guest
users do not have sufficient access privileges to access Geolocation Tracking data. The first time you
access any geolocation page in a login session, a confirmation page prompts you to accept the Terms
and Conditions of use.

This section provides information on the following topics:
● Geolocation System Requirements
● Understanding Location Technologies
● Enabling Geolocation Reporting
● Device Location Report
● Device Location History Report

NOTE Depending on the product your organization purchased, the Geolocation Tracking feature may not
be available.

Geolocation System Requirements
You must install a supported version of the agent on devices that you want to be tracked using
geolocation.

The Geolocation Tracking feature supports the following platforms, hardware, and software on devices:

NOTE The Geolocation Tracking feature is not supported on devices running a Linux-based operating
system.

● For Windows devices:
○ Operating Systems: for more information about the requirements for Windows devices, open

the Absolute console's help system and search for supported platforms for managed devices.
○ Current version of the agent. See "Downloading the Absolute Agent for Android Devices" on

page 68.
○ If you want locations using GPS, you need a supported GPS receiver from the following list:
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IMPORTANT Most GPS receivers available for Windows devices are supported. The
following list is not exhaustive. Location data is not collected from a tether, using a
Bluetooth wireless, USB, or serial connection, for example, to a device that has a GPS
receiver. Ensure that you install the driver for the GPS receiver and that the wireless switch
is enabled.

– Qualcomm UNDP-1 (Gobi 1000) mobile broadband adapters
– Qualcomm 9202 mobile broadband adapter
– Ericsson F3507g and F3607gw mobile broadband adapters
– HP un2400 & un2420 mobile broadband adapters
– Dell 5600 mobile broadband adapter

○ If you want locations using Wi-Fi, the device must have a built-in Wi-Fi network adapter that
is enabled.

● For Mac devices:
○ Operating Systems: for more information about the requirements for Mac devices, open the

Absolute console's help system and search for supported platforms for managed devices
○ Mac agent version 914 or higher. See "Downloading the Absolute Agent for Android Devices"

on page 68.
○ If you want locations using Wi-Fi, the device must have a built-in Wi-Fi network adapter that

is enabled.

NOTE Core Location is not supported at this time.

● For Android devices:
○ Operating Systems: for more information about the requirements for Android devices, open

the Absolute console's help system and search for supported platforms for managed devices.
○ If you want locations using GPS, the device must have a built-in GPS/A-GPS receiver that is

enabled.
○ If you want locations using Wi-Fi positioning, the device must have a built-in Wi-Fi network

adapter that is enabled.
○ If you want locations using Cell Tower/Network location technology, the device must support

this feature, which needs to be enabled.

● For Chromebooks:
○ Operating Systems: for more information about the requirements for Chromebooks, open the

Absolute console's help system and search for supported platforms for managed devices

NOTE Chromebooks support API and IP Georesolution location technologies only.

Understanding Location Technologies
This section provides information on the following topics:

● Types of Location Technologies
● Limitations of Global Positioning Systems (GPS)
● Limitations of Wi-Fi Positioning
● Collecting Location Data
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Types of Location Technologies
In order of accuracy and reliability, location information can be collected using any of the following
technologies:

Location Technology Description

Google Maps™Wi-Fi
Positioning

Google Maps Wi-Fi Positioning determines a device's location by comparing Wi-
Fi hotspots detected by the device with Google's extensive database of known
hotspots and their locations. The device does not need to be connected to a Wi-
Fi hotspot for the hotspot to be detected. This technology is most effective in
urban areas where Wi-Fi hotspots are plentiful. It works with Windows and Mac
devices, and Android mobile devices.
To use Google Maps Wi-Fi Positioning, a setting needs to be enabled in your
account. For information about enabling this setting, see "Editing Classic
Account Settings" on page 55.

NOTE If a managed device is in a country where Google Maps is prohibited,
Google Maps Wi-Fi Positioning cannot be used to resolve the device’s location.

Global Positioning
System (GPS)

Global Positioning System (GPS) technology determines a device's location
using built-in sensors to capture satellite signals that indicate the device's
location. GPS is most effective when the device is outdoors. This technology
works with Windows devices and Android mobile devices that are equipped with
a supported GPS receiver.

Other Location
Technologies

Includes the following technologies:
● API, such as the Microsoft Windows Sensor and Location API and the
Geolocation API, use a variety of methods to identify device locations. This
technology works with Windows and Chromebook devices.

● Cell, identifies device locations using Cell Tower/Network location
technology. This information is typically determined using triangulation
techniques that are based on known locations of 2G, 3G, and 4G base
stations and/or known locations of Wi-Fi networks. These known locations are
maintained by the device manufacturer or by the mobile network operator.
This technology works with Android mobile devices.

Absolute Wi-Fi
Positioning

Absolute Wi-Fi Positioning determines a device’s location by comparing Wi-Fi
hotspots detected by the device with Absolute's database of known hotspots and
their locations. The device does not need to be connected to the Wi-Fi hotspot
for the hotspot to be detected. This technology is most effective in urban areas
where Wi-Fi hotspots are plentiful. It works with Windows and Mac devices, and
Android mobile devices.

IP Georesolution IP Georesolution uses a database of IP addresses and their locations to
determine a device's location. This technology is typically accurate at the
country level, but device locations within a region or city are less reliable. This
technology works with Windows , Mac, Android, and Chromebook devices.

Limitations of Global Positioning Systems (GPS)
GPS receivers are designed to receive a signal from satellites reliably when outside with an unobstructed
view of the sky. Therefore, GPS receivers are unlikely to work well when surrounded by high-rise
buildings or inside metal-framed or concrete buildings. GPS receivers may work inside non-metal framed
buildings or near a window.
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The accuracy of the location reported by a GPS depends on environmental issues such as how many
satellites are in view, potential reflection of satellite signals from nearby objects, or atmospheric effects.
In ideal conditions, the GPS available typically reports locations within 10 m of actual location. When
conditions are less favorable, error may increase to 100 m or more. GPS coordinates are unlikely to be
exact.

Limitations of Wi-Fi Positioning
Wi-Fi positioning is a correlational tracking method based on the known GPS location of Wi-Fi hotspots
detected near a device. The measured strength of the Wi-Fi signal helps to determine the device’s
proximity to a given hotspot. Typically, Wi-Fi positioning provides a location accurate to within a few city
blocks.

Collecting Location Data

For all location technologies, except Google Maps Wi-Fi Positioning and IP Georesolution, location data
is collected hourly and uploaded to the Absolute console each time a device calls the Monitoring Center
(usually once a day). For Google Maps Wi-Fi Positioning and IP Georesolution, locations are collected
every time the device calls the Monitoring Center.

NOTE If you want to upload location data every time a device changes its location, you can enable
Event Calling for your managed Windows and Mac devices. For more information, see "Managing Event
Calling for Your Account" on page 59.

End users of a device can disable the location technology; for example, users can disable GPS or Wi-Fi
for all applications. To collect location information, at least one of the supported location technologies
must be enabled on the device.

Enabling Geolocation Reporting
By default, the Device Location and the Device Location History reports are not enabled for your account.
You must submit a Geolocation Authorization Agreement before the reports are enabled.

NOTE Location data is collected for devices equipped with the Geolocation Tracking feature only. For a
list of the hardware and software required to collect geolocation information from a device, see
"Geolocation System Requirements" on page 164.

IMPORTANT You must log in to the Absolute console as an Administrator to perform the next task.

To enable Geolocation reporting:

1. On the navigation bar, click .

2. The Help and Support page opens with the Documentation page showing.

3. Under the Service Request Forms area, click the Security Administrator and Geolocation
Tracking Authorization Form link.

4. Complete and return the form to the Absolute Technical Support fax number shown on the form.
Technical Support notifies you when the Geolocation Reporting feature is enabled for your
account.
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Device Location Report
The Device Location Report shows the most recent geographic locations, also called geolocations, of
devices based on the best location technology available on a device when reporting a location.

To generate a Device Location Report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Device Location Report. The Geolocation
Tracking page opens.

2. On the Geolocation Tracking page, click Accept to accept the terms and conditions of the
Service Agreement.

3. On the Device Location Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by a specific device, at the and the field area, open the list and select
one of the following values.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

Device.
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Serial Number: the serial number of this device.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator.
○ Warranty Contract Vendor: the warranty provider for a device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, at the and when the area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter results by agent type and version, at the and the Agent area:
i) In the Type field open the list and select the appropriate type of agent as follows:

○ Any Type returns a report that shows devices with all agent types.
○ Android returns a report that shows only Android devices.
○ Mac returns a report that shows only Mac devices.
○ Windows returns a report that shows only devices running a Windows operating

system.
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○ Chromebook returns a report that shows only Chromebooks and Chrome devices.
ii) In the and version field, open the list and select the appropriate agent Version for the

agent Type you selected previously.
For example, if you want to show all devices that have the 898 version of the agent
installed on them, in the type field, open the list and select Any Type and in the version
field open the list and select 898.

NOTE SHC (Self Healing Call) returns a report that shows devices with agents that
called in from Persistence. This option appears when a Self Healing Call has occurred.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by the agent status, in the and Status is field, open the list and select
one of the following options.
○ All shows those specified devices where the operating condition of the agent is Active,

Inactive, or Disabled.
○ Active shows only those devices whose agent has called the Monitoring Center.
○ Inactive shows only those devices whose agent has not yet called the Monitoring

Center.
○ Disabled shows only those devices whose agent is either flagged for removal or

removed from the device.

● To filter your results by Location, at the and the Location area, select one or both of the
following options:
○ Only show locations with high Confidence Levels
○ Only show a maximum of 500 locations

● To filter your results by Location Technology, at the and the Location was obtained via
area, select one of the following options:
○ Google Maps™ Wi-Fi Positioning

If this option is grayed out, this location technology is not available because theUse
Google Geolocation for Wi-Fi Points setting is not enabled in your account. For
information about enabling this setting, see "Editing Classic Account Settings" on page 55.

If this option is not shown, GoogleMaps and its location technology are prohibited in your
country (determined by the IP address of your computer).

○ GPS
○ Other Location Technologies
○ Absolute Wi-Fi Positioning
○ IP Georesolution

Formore information about each location technology, see "Types of Location Technologies" on
page 166.

4. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

In the results grid, devices equipped with Geolocation Tracking show as icons on themap. All
existing Geofence boundaries for your account also show.
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You can navigate themap using the following tools:

Tool Description

Pan Use the Pan tool to move to a specific area of the map. Click one or more of the arrows
until the desired area is in view. This tool is typically used in conjunction with the Zoom
tool.

Zoom Use the Zoom tool to zoom in or out of specific areas of the map.

● To zoom in, click repeatedly, or move the slider towards the button. You can also
zoom in by double-clicking the map or moving your mouse scroll wheel.

● To zoom out, click repeatedly, or move the slider towards the button. You can
zoom out by moving your mouse scroll wheel.

Map |
Satellite
picker

Use the Map | Satellite tool to select a map type.
To select a map type, perform one of the following actions:
● To show a street map, click Map. This is the default option.
● To show a street map with terrain and vegetation information, click Map and select
Terrain.

● To show a map of satellite images click Satellite.
● To show a map of satellite images with place names, click Satellite and select
Labels.

Go to
Address

Use the Go to Address tool to view a specific location on the map.
To find a location, click the icon, enter the address of the location in the provided field,
and press Enter. For greater accuracy provide a street address as well as city and
state names.

Find
Boundaries
and Markers

If multiple boundaries show on a map, use the Find Boundaries and Markers tool to
view the boundaries individually.
Click the icon repeatedly to step through each Geofence boundary and marker on the
map.

NOTE The geolocation map in the Device Location Report is a Google Map. If Google Maps are
prohibited in your country (determined by the IP address of your computer), an ESRI® map
shows instead. For more information about working with ESRI maps, go to www.esri.com.

Each type of location technology shows a specific icon on themap:
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Google Maps Wi-Fi Positioning

NOTE If a device is located in a country where Google Maps are prohibited, this technology
cannot be used to resolve the device’s location.

GPS

Computers using other location technologies, such as API

Mobile devices using other location technologies, such as CELL

Absolute Wi-Fi Positioning

IP Georesolution

A small number in the top right corner of an icon indicates the number of devices in the area on the
map under the icon. If all devices in themap area under the icon use the same type of location
technology, the icon shows the location technology. Otherwise, the icon does not show any
location technology.

5. Click an icon to open a dialog containing a Zoom In link to view the location, as well as the
following details about devices that the icon represents:

● Identifier is the unique identifying number associated with the device.
● Device Name is the name assigned to this device in the operating system.
● Username is the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Make is the name of the device manufacturer as captured by the agent.
● Model is the model number of the device as captured by the agent.
● Location is a link that lets you zoom in to the last known location of the device.
● Location Time is the date and time of the last known location of the device. Clicking the

History link opens the Device Location History Report for the device.
● Location Technology is the technology used to determine the location of the device.

6. The results grid below the map provides full location details for each device. Click a link in the
Last Known Location (Latitude, Longitude) column to view a device’s location on the map.

For more information about using geotechnology, see "Managing Geofences" on page 268.

Device Location History Report

IMPORTANT Only Administrators and Power Users are able to view Device Location and Device
Location History reports. Guest users do not have sufficient access privileges to access Geolocation
Tracking data. The first time you access any geolocation page in a login session, a confirmation page
prompts you to accept the Terms and Conditions of use.

The Device Location History Report tracks the location of a single device over time, using the best
location technology available when the device reported a location. For a list of available location
technologies organized in order of accuracy and reliability, see "Types of Location Technologies" on page
166.
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The position of a device over time is represented as a set of icons on a map. The color of the icon
indicates the timeframe of the information. The most recent locations are red, while locations reported in
the past fade from red to white as they grow older. Clicking an icon opens a dialog that shows details
about the devices that the icon represents.

Information in the results grid that shows below the map represents latitude and longitude coordinates,
measured in decimal degrees.

For more information about using geotechnology, see "Managing Geofences" on page 268.

IMPORTANT You must log in to the Absolute console as an Administrator or Power User to perform the
next task.

To generate a Device Location History Report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Device Location History Report.

2. On the Device Location History Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device, in the Device is field, click Choose to open the list and
select the appropriate device.

● To filter your results by date, at the and a Location was determined between area, do one
of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with the
earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by Location, at the and the Confidence is area, select one or both of
the following options:
○ Only show locations with high Confidence Levels
○ Only show a maximum of 500 locations

● To filter your results by location technology, at the and the Location was obtained via
area, select one or more of the following options:
○ Google Maps™ Wi-Fi Positioning

If this option is grayed out, this location technology is not available because theUse
Google Geolocation for Wi-Fi Points setting is not enabled in your account. For
information about enabling this setting, see "Editing Classic Account Settings" on page 55.
If this option is not shown, GoogleMaps and its location technology are prohibited in your
country (determined by the IP address of your computer).

○ GPS
○ Other Location Technologies
○ Absolute Wi-Fi Positioning
○ IP Georesolution

Formore information about each location technology, see "Types of Location Technologies" on
page 166.
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● Click the and show location field and select one of the following options to indicate the
scope of the location data to include in the report:
○ between calls (all intermediate known locations)
○ at last call (last known location at last call)

NOTE If you selected only the Google Maps™ Wi-Fi Positioning option in the preceding
step, the at last call option is selected by default and cannot be changed. This location
technology collects location data at agent calls only.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

In the results grid, the device’s locations show as icons on themap. All existing Geofence
boundaries for your account also show.

You can navigate themap using the following tools:

Tool Description

Pan Use the Pan tool to move to a specific area of the map. Click one or
more of the arrows until the desired area is in view. This tool is typically
used in conjunction with the Zoom tool.

Zoom Use the Zoom tool to zoom in or out of specific areas of the map.

● To zoom in, click repeatedly, or move the slider towards the
button. You can also zoom in by double-clicking the map or moving
your mouse scroll wheel.

● To zoom out, click repeatedly, or move the slider towards the
button. You can zoom out by moving your mouse scroll wheel.

Map | Satellite picker Use the Map | Satellite tool to select a map type.
To select a map type, perform one of the following actions:
● To show a street map, click Map. This is the default option.
● To show a street map with terrain and vegetation information, click
Map and select Terrain.

● To show a map of satellite images click Satellite.
● To show a map of satellite images with place names, click Satellite
and select Labels.

Go to Address Use the Go to Address tool to view a specific location on the map.
To find a location, click the icon, enter the address of the location in the
provided field, and press Enter. For greater accuracy provide a street
address as well as city and state names.

Find Boundaries and
Markers

If multiple boundaries show on a map, use the Find Boundaries and
Markers tool to view the boundaries individually.
Click the icon repeatedly to step through each Geofence boundary and
marker on the map.
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NOTE The Device Location History Report uses Google Maps. If Google Maps are prohibited in
your country (determined by the IP address of your computer), ESRI® maps show instead. For
more information about working with ESRI maps, go to www.esri.com.

Each type of location technology shows a specific icon on themap:

Google Maps Wi-Fi Positioning

NOTE If a device is located in a country where Google Maps is prohibited, this technology
cannot be used to resolve the device’s location.

GPS

Computers using other location technologies, such as API

Mobile devices using other location technologies, such as CELL

Absolute Wi-Fi Positioning

IP Georesolution

A small number in the top right corner of an icon indicates the number of locations in the area on the
map under the icon. If all locations used the same type of location technology, the icon shows the
location technology. Otherwise, the icon does not show any location technology.

4. Click an icon to open a dialog containing a Zoom In link to view the icon location, as well as the
following details:

● Location Time: the date and time of the last known location of the device.
● Location: a link letting you zoom in to the last known location of the device.
● Location Technology: the technology used to determine the location of the device.

5. The results grid below the map provides full details about the device’s locations. Click a link in
the Location (Latitude, Longitude) column to view a particular location on the map.

Lease and Inventory Management Reports
This section provides information on the following reports:

● Lease Completion Report
● User-Entered Data

Lease Completion Report
The Lease Completion Report identifies all assets that have leases expiring in a given time period. The
Lease Completion Report does not show fields with null values.

By default, the Lease Completion Report’s output includes devices that have a lease expiring within the
next 30 days. You can change the range of dates to include in the results grid.

NOTE For detailed instructions on entering new lease information or updating information on existing
leases, see Editing Device Field data in the online Help.
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To generate a Lease Completion Report:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

1. Under Lease and Inventory Management click Lease Completion Report.

2. On the Lease Completion Report, at the Search Criteria area. set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator.
○ Cost Center/Code: a unique identifier for a unit for which costs are accumulated or

computed.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ IP Address: a unique number identifying a device on the Internet.
○ Lease Number: a unique identifier assigned to a lease.
○ Lease Responsibility: a party accountable for let goods.
○ Lease Vendor: the provider of let goods. Not all equipment lessors provide maintenance

and service support. For this reason, the lease vendor and service vendor may not be the
same and the contract dates may differ.

○ Purchase Order Reference: a unique identifier associated with an authorization to buy
goods or services.

○ Serial: the serial number of this device.
○ Service Contract: a provision of support and maintenance of goods.
○ User Phone/Extension: the complete telephone number of an individual associated with

a device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Warranty Contract Vendor: the warranty provider for a device.
○ Physical/Actual Location: where the device resides.
○ Any Custom Device Fields that you may have set are listed here and you can use them

to filter your report.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, at the and Lease End date is area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.
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○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by dates in a customer agreement, at the and when the area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ Lease End Date
○ Lease Start Date
○ Service Contract End Date
○ Service Contract Start Date
○ Warranty End Date
○ Warranty Start Date
○ Device Purchase Date

ii) In the is field, select one of the following options:
○ Before
○ On or after
○ On

iii) Enter the date (dd/mm/yyyy) or click the Calendar icon to select it.
By default, the Lease Completion Report’s output includes devices that have a lease expiring
within the next 30 days.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Field Name: the custom device field used to filter the report in step 2.
● Field Value: the value of the custom device field used to filter the report in step 2.
● Department: the department to which this device belongs
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Make: the manufacturer of a device or other hardware.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.

User-Entered Data
The User-Entered Data Report lets you view all manually-entered data associated with your tracked
devices, including all data stored in Custom Device Fields and data points that the agent is unable to
capture automatically.

NOTE For more information about Custom Device Fields, see the online Help.
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This section provides the following tasks:
● Generating a User-Entered Data Report
● Selecting the Data Points You Want to See

Generating a User-Entered Data Report

To generate a User-Entered Data Report:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

1. Under Lease and Inventory Management click User-Entered Data Report.

2. On the User-Entered Data Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator.
○ Cost Center/Code: a unique identifier for a unit for which costs are accumulated or

computed.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Device Purchase Date: the date the device was purchased.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

Device.
○ Installation Date: the date and time of first agent call to the Monitoring Center.
○ Lease Number: a unique identifier assigned to a lease.
○ Lease Responsibility: a party accountable for let goods.
○ Lease Vendor: the provider of let goods. Not all equipment lessors provide maintenance

and service support. For this reason, the lease vendor and service vendor may not be the
same and the contract dates may differ.

○ Purchase Order Reference: a unique identifier associated with an authorization to buy
goods or services.

○ Serial: the serial number of this device.
○ Service Contract End Date: when a provision of support and maintenance of goods

ends.
○ Service Contract Start Date: when a provision of support and maintenance of goods

begins.
○ Service Contract Vendor: the name of the provider of support and maintenance of

goods.
○ User Phone/Extension: the complete telephone number of an individual associated with

a device.
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○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

○ Warranty Contract Vendor: the warranty provider for a device.
○ Physical/Actual Location: the physical location of the device.
○ Any Custom Device Field that you may have set are listed here and you can use them to

filter your report.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, at the and when area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ Device Purchase Date
○ Installation Date
○ Lease End Date
○ Lease Start Date
○ Service Contract End Date
○ Service Contract Start Date
○ Warranty End Date
○ Warranty Start Date

ii) Do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number

of days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will
result in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order,
with the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by department, in the and the Department field, open the list and select
the appropriate department.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● IP Address: a unique number identifying a device on the Internet.

Selecting the Data Points You Want to See

To select which data points show in the results grid:

1. Complete the task, "Generating a User-Entered Data Report" on page 177.

2. In the results grid, click Choose Columns.
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3. On the Custom Fields dialog, select the appropriate field in the Available Fields pane, and then
click > to add the field to the Selected Fields pane. To add all fields, click >>.

To remove a field from the results grid, select the field in the Selected Fields pane, and then click <.
To remove all fields, click <<.

4. Repeat step 3 as needed to prepare the results grid format.

5. Click OK to return to the User-entered Data report page.

Account Management Reports
You can use Account Management reports to monitor and track agent licenses belonging to your
organization, and to help resolve licensing issues.

NOTE Guest Users cannot access the Account Management Reports area and, therefore, cannot see
any of the reports contained therein.

This section provides information on the following reports:
● License Usage Summary Report
● Calling Profiles Report
● User Audit Report
● User Event Report
● Security Audit Logs Report

Opening the Account Management Page
Complete the following task to open any of the Account Management reports included in this
classification.

To open the Account Management page:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Click Account Management.

The Account Management page shows all of the available reports.

License Usage Summary Report
The License Usage Summary Report provides details regarding the current licensing status of your
account, including the installation rate.

To download the License Usage Summary Report:

1. On the Account Management page, click License Usage Summary Report.

2. On the License Usage Summary Report, in the Name field, enter a unique name for your report.

3. In the Format field, open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.
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● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

4. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field, enter your e-mail address if
you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

5. Click Continue to queue the download.

6. When your request is processed, you can retrieve the CSV or XML file of the report from the My
Reports page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

The downloaded License Usage Summary shows the total number of licenses for each product. It
also shows the following data:

● Total Installed: combined total of all licenses installed under your account.
● Over(-) or Under Install (+): total number of licenses purchased, minus the total number

installed.
● Install Rate: percentage of purchased licenses that are installed.
● Called In Last 30 Days: combined total of licenses that have called the Monitoring Center in

the last 30 days.
● Recent Call In Rate: the above value as a percentage.
● Service Guarantee Installed: total number of Service Guarantee licenses installed.
● Over(-) or Under Install(+): total number of Service Guarantee licenses purchased, minus

the total number of Service Guarantee licenses installed.
● Install Rate: percentage of purchased Service Guarantee licenses that are installed.
● Called In Last 30 Days: total number of Service Guarantee licenses that have called the

Monitoring Center in the last 30 days.
● Recent Call In Rate: the total number of Service Guarantee licenses that have called the

Monitoring Center in the last 30 days as a percentage.

Calling Profiles Report
The Calling Profiles Report provides detailed information on the calling patterns of each active device.

To download the Calling Profiles Report:

1. On the Account Management page, click Calling Profiles Report link.

2. On the Calling Profiles Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values.
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
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○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

○ Serial Number: the serial number of this device.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

3. At the Name and Format area, in the Name field, enter a unique name for your report.

4. In the Format field, open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.

● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

5. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field enter your e-mail address if
you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

6. Click Continue to queue the download.

7. When your request is processed, retrieve the CSV or XML file of the report from the My Reports
page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

The downloaded Calling Profiles includes the following data for each active device:

● ESN: the device’s Electronic Serial Number.
● Device Make: the manufacturer of a device or other hardware.
● Device Model: the product type of a device or other hardware.
● Department:: the department to which this device belongs.
● Last Host Name: the name of the server the agent called from.
● Last Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device at the last agent call.
● Serial Number: the serial number for this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console
● Activation Date: the date the agent first contacted the Monitoring Center from a device.
● Last Caller ID: the IP address for the origin of the incoming call by the agent to the

Monitoring Center.
● Local IP: the IP address assigned to a device on the Local Area Network (LAN) when calling

the Monitoring Center.
● Agent Version Number: the version number of the Absolute agent that contacts the

Monitoring Center.
● First Call: the date and time of the first agent call to the Monitoring Center.
● Last Call: the date and time of the most recent agent call to the Monitoring Center.
● Second to Last Call: the date and time of the second to last agent call to the Monitoring

Center.
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● Third Last Call: the date and time of the third last agent call to the Monitoring Center.
● Fourth Last Call: the date and time of the fourth last agent call to the Monitoring Center.
● Fifth Last Call: the date and time of the fifth last agent call to the Monitoring Center.
● Calls 0-30 Days: the number of agent calls to the Monitoring Center in the last 30 days.
● Calls 31-60 Days: the number of agent calls to the Monitoring Center in the last 31-60 days.
● Calls 61-90 Days: the number of agent calls to the Monitoring Center in the last 61-90 days.
● Calls Over 90 Days: the number of agent calls to the Monitoring Center more than 90 days.
● All Calls: the total number of agent calls to the Monitoring Center.

User Audit Report
The User Audit Report enables Absolute administrators to download a CSV (Comma Separated Value) or
XML (eXtensible Markup Language) file that identifies all users that are added or modified. The User Audit
Report does not show data on-screen.

To generate a User Audit Report:

1. On the Account Management page, click User Audit Report.

2. On the User Audit Report, in the Name field, enter a unique name for your report.

3. In the Format field, open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.

● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

4. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field enter your e-mail address if
you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

5. Click Continue to queue the download.

6. When your request is processed, you can retrieve the CSV or XML file of the report from the My
Reports page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

NOTE When your file request is being processed, the Status column shows In Queue and the
report is not available. When processed, the Status column shows the Ready link and, if
configured to do so, you receive an e-mail notification.

The User Audit Report file includes the following fields:

● Changed By User Id: the Username of the person who made the change.
● Changed By User First/Last Name: the name of the person who made the change.
● Type: the nature of the change. Possible values are Insert (new user created), Edit, Delete,

or Reactivate.
● Date/Time Of Change: the date and time when the change was made.
● New User Id: the new or changed username or login ID.
● New Email: the new or changed e-mail address associated with the user.
● New User Type: the modified value of the user access rights such as ADMIN or POWER.
● New First/Last Name: the new or changed first and last name associated with this user.
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● New Computer Group: the modified value of the device group.
● Old User Id: the old username or login ID associated with the user.
● Old Email: the old e-mail addresses associated with this user.
● Old User Type: the access rights associated with the old user such as ADMIN or POWER.
● Old First/Last Name: the first and last name associated with the old user account.
● Old Computer Group: the device group to which the old user account belongs.

User Event Report
The User Event Report enables Administrators to view a log of users who were suspended from the
Absolute console or changed their password. The system records the event, the date and time of the
occurrence, as well as the username and name of the individual.

The following types of user events are logged:

● User Reactivated From Temporary Lockout State ● User Logged In/ Password Validated

● User Suspended Permanently Due To Failed Logins ● User Login Failed/Password Validation Failed

● User Suspended Temporarily Due To Failed Logins ● Password Changed

● User Suspended Permanently Due To Inactivity ● Password Reset

● User Suspended Manually Permanently ● Password Question Changed

● User Suspended Manually Until Date ● User Logged Out

● User Manually Unlocked ● Login Rejected from Unauthorized IP Address

● Absolute Customer Service Login ● Absolute Customer Service Logout

To generate a User Event Report:

1. On the Account Management page, click User Event Report.

2. On the User Event Report at the Search Criteria area, filter the events you want returned as
follows:

a) In the Username contains field, enter all or part of the Username associated with the
device.

b) In the and the Event Detail contains field, enter a user event type.
c) At the and the Event occurred area, do one of the following:

● In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of
days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field results in a
larger report, which takes longer to generate.

● In the between field, click the option and enter the dates (mm/dd/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results, which refreshes the results grid to show the following user event details
based on your filtering choices.

● For Username: the Username associated with the user event
● Date and Time: the date and time the user event occurred
● Event Details: the user event type that was logged
● Changed by Username: the Username of the Administrator who changed a password
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NOTE When the event is triggered due to inactivity or failed login attempts, the column
shows System.

● Changed by First Name: the first name of the Administrator who changed the password
● Changed by Last Name: the last name of the Administrator who changed the password

● Public IP Address: The public IP address of the device used to log in to the Absolute
console

Security Audit Logs Report
Security Administrators can use the Security Audit Logs Report to view details about the following
completed security actions related to Data Delete and Device Freeze requests:

● Device Freeze Requested
● Device Freeze Request Cancelled
● Device Freeze Details Removed
● Scheduled Freeze Pending
● Device Freeze Scheduled
● Unfreeze Requested

● Data Delete Requested
● Data Delete Request Cancelled
● Data Delete Log File Downloaded
● Data Delete Details Removed
● Unfreeze Request Cancelled

The report includes all logged information that is typically used for audit purposes, such as the username
of the user who initiated the security action, the date and time of the security action, and the device
Identifier.

NOTE You can create an Alert to notify you when a particular security action occurs. For more
information, see "Creating a Security Action Alert" on page 22.

IMPORTANT You need to log in to the Absolute console as a Security Administrator to perform the next
task.

To generate a Security Audit Logs Report:

1. On the Account Management page, click Security Audit Logs Report.

2. On the Security Audit Logs Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by device, in the and the field area, open the list and select one of the
following values.
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with the device
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware
○ Model: the product type of a device or other hardware
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○ Serial Number: the serial number of the device
○ Requested By: the username of the Security Administrator or Security Power User who

submitted the request
○ Data Delete Policy: the name of the Data Delete policy associated with the request, if

applicable
○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if

applicable
Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, in the and the Security Action occurred area do one of the
following:
○ Select the in the last <n> days option and enter a number of days in the field. Values

between 1 and 365 are supported.
○ Select the between option and enter the applicable dates (dd/mm/yyyy) in the two fields.

Enter the dates in chronological order (earliest date in the first field and the later date in
the second field). Alternatively, click the Calendar icons to open the calendar dialog.

● To filter your results by the security action associated with the Data Delete request, click the
and the Security Action is field and select an option.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following information based on your
defined search criteria:

● Date and Time: the date and time when the security action was completed
● Request ID: the identifier assigned to the Data Delete request by the system
● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device
● Requested By: the username of the Security Administrator or Security Power User who

submitted the request
● Security Action: the security action associated with the logged event

Possible values are:

○ Data Delete Requested
○ Data Delete Request Cancelled
○ Data Delete Log File Downloaded
○ Data Delete Details Removed

● Freeze Message: a link to the Freeze message associated with a Device Freeze request, if
applicable
Click View Message to view themessage text.

● Data Delete Type: the setting associated with a Data Delete request, if applicable
Possible values are:

○ Custom Policy
○ All Files
○ Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS
○ Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, and OS
○ Firmware Drive Wipe
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○ Mobile Device

For more information about these options, see "Data Delete Settings" on page 217.

● Data Delete Policy: the name of the Data Delete policy associated with the request, if
applicable

● Username:the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device

● Device Name: the name assigned to the device in the operating system
● Serial Number: the serial number of this device
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity number of the device, if applicable
● Make: the manufacturer of a device or other hardware
● Model: the product type of a device or other hardware

My Content
The My Content reporting area is where you store your saved reports and filter criteria. The reports
provided in the My Content area include:

● My Reports
● My Filters

MyReports
All reports can be downloaded as a Comma Separated Value (CSV) or eXtensible Markup Language
(XML) file. Report download requests are queued and processed offline. When the processing is
complete, the CSV or XML files are made available through the My Reports page.

The My Reports page shows all requested report downloads and includes the following information for
each report:

● Report Requested On: shows the date and time when the CSV or XML file was requested.
● Report Name: shows the name assigned to the CSV or XML request.
● Report Type: indicates the report type; for example, Group Import.
● File Size: shows the size of the report file you requested.
● Status: indicates the status of the request, which can have the possible values of In Queue,

Ready, and Error.

To view the My Reports page and download a processed report:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under My Content, click My Reports.

4. On the My Reports page, in the row containing the appropriate report in the Status column, click
the Ready link and follow the on-screen instructions to download the report.

NOTE When your file request is being processed, the Status column shows In Queue and the
report is not available. When processed, the Status column shows the Ready link and, if
requested, you receive an e-mail notification.
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My Filters
The My Filters page shows all saved report filters. Saved filters define the criteria for a report, not the
report’s output contained in the results grid. Data that meets this criteria may change with time, so the
report output can change as well.

To use a saved report filter:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under My Content, click My Filters.

4. On the My Filters page, click the appropriate Filter name in the table.

The report is regenerated based on the saved filter criteria.

Editing Saved Report Filters

To edit a saved report filter:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under My Content, click My Filters.

4. On the My Filters page, click the appropriate Filter name in the table.

5. The report is regenerated based on the saved filter criteria.

Edit the existing filters and click Show results. The report regenerates and shows on the page.

6. If necessary, save the modified filters as a new saved filter. For more information, see "Saving
Report Filters" on page 95.

NOTE The original saved report remains unchanged.
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Chapter 5: Using Real-Time Technology

The optional Real-Time Technology (RTT) feature provides real-time communications with supported
devices, which is enabled using a web application that sends and receives communication.

If your device is equipped with a supported mobile broadband adapter and meets the minimum system
requirements, you can use the RTT feature to do the following:

● Manage the mobile broadband-enabled equipment in your asset base.
● Force an agent call from a device using SMS messages. If the managed device has an Internet

connection, it contacts the Monitoring Center to receive instructions and take immediate action.

What is Real-Time Technology?
Real-Time Technology (RTT) lets you better track your mobile broadband-enabled devices. Additionally,
RTT leverages mobile broadband and SMS messaging, also known as text messaging, to dramatically
increase the performance of the Absolute Asset Tracking and Recovery features.

RTT encompasses the following features:
● Mobile Broadband Adapter Tracking (MBAT): MBAT permits Absolute customers to view a

list of mobile broadband adapters and their attributes including equipment, subscriber, and
network information in the Absolute console. MBAT is a unique feature letting customers track
and manage devices using mobile broadband adapters and data plans in their asset base.

● Monitoring Center-initiated Calling (MCIC): MCIC lets customers remotely initiate an agent
call using the Absolute console. Monitoring Center-initiated calling, under specific circumstances,
enables a drastic reduction in the time required to initiate action on the targeted device. For
example, MCIC can be used to initiate Data Delete and Freeze operations on the targeted device
within minutes of submitting a request in the Absolute console. MCIC also enables near real-time
geolocation updates and tracking for the asset. In the absence of MCIC, each of these
operations will only start at the next scheduled agent call. Under some circumstances, MCIC
also permits communications with computers that do not have an active IP connection.

Minimum System Requirements
Currently, RTT and MCIC technology is not available for Mac devices.

To use the RTT feature, you need to meet the following minimum system requirements:
● Operating System: The targeted device must be running a supported version of one of the

following operating systems:
○ Windows
○ Android

For details, open the Absolute console help system and search for supported platforms for managed
devices.

● Agent: The targeted device must have an active agent installed and must regularly call in to the
Absolute Monitoring Center. For information about the most current agent versions, see
"Downloading the Absolute Agent for Android Devices" on page 68.
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● Broadband Adapter: The mobile broadband adapter installed on the targeted device must be
supported for RTT. For a complete list of the supported mobile broadband adapters, see the
Administrator's Guide for Absolute Agent.

● Valid Data Subscription with SMS Support: The targeted device must have a valid mobile
data subscription that supports SMS messaging.

IMPORTANT Before using RTT, ensure that the targeted device has an active agent regularly calling in
to the Absolute Monitoring Center. Additionally, you should be able to establish a data connection and
send and receive SMS messages using the “watcher application” provided with your mobile broadband
adapter. For more information, refer to the instructions provided with your mobile broadband adapter or the
device.

Working with RTT
To successfully receive and process Real-Time Technology (RTT) and Monitoring Center Initiated Calling
(MCIC) features such as SMS messages, the targeted device must be powered on and the mobile
broadband adapter on the device must be:

● powered on
● associated with an active SMS service
● in the network coverage area

For more information about searching for devices in your account with mobile broadband adapters, see
"Mobile Broadband Adapter Report" on page 108.

For more information about the MCIC features such as SMS messages, see the following topics:
● "Viewing the Forced Call Log" on page 191
● "Initiating a Forced Call" on page 191

To take advantage of RTT functionality, your devices need to meet the following requirements:
● The RTT feature, including Mobile Broadband Adapter asset tracking and Monitoring Center

Initiated Calling, is enabled for your account or the device. To activate these features, contact
Absolute Technical Support.

● The device meets the system requirements. See "Minimum System Requirements" on page 188.
● The agent is installed and the device is regularly calling the Monitoring Center
● The device has a supported mobile broadband adapter with an active data plan that has Short

Message Service (SMS) support. For more information, see the Administrator's Guide for
Absolute Agent.

IMPORTANT Only Security Administrators can change RTT settings in the Absolute console.
Administrators, Security Power Users, Power Users, and Guest Users can only view and filter the list of
RTT devices. For more information,

This section includes the following tasks:
● Viewing Mobile Broadband Adapter Information
● Editing the Phone Number Override
● Viewing the Forced Call Log
● Initiating a Forced Call
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ViewingMobile Broadband Adapter Information

To view the mobile broadband adapter details for an RTT-enabled device:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. On the Reports page, click Mobile Broadband Adapter Report.

4. On the Mobile Broadband Adapter Report page, use the filter to limit your search and click Show
results.

5. In the results grid, click the Identifier link for the device that you want to view.

6. On the Device Summary page, you see the details for the selected device.

This page opens with the contents of theHardware Summary tab showing. If you are using the
RTT feature, partway down the page you see theMobile Broadband Adapters area.

7. Click the Details link for the appropriate device.

TheMobile Broadband Adapter Details dialog opens, which provides the following details for the
device:

● Time Attributes Collected: the date and time when information about the mobile broadband
adapter installed on the device was collected.

● Manufacturer: the name of the manufacturer of the mobile broadband adapter.
● Model: the model number, if available, of the mobile broadband adapter.
● Equipment ID: the identification number unique to the mobile broadband adapter; usually

available on the bottom of the notebook or on the removable mobile broadband adapter. For
EVDO adapters, the Electronic Serial Number (ESN) and/or the Mobile Equipment ID (MEID)
may be reported. For UMTS networks, the International Mobile Equipment Identifier (IMEI) is
reported.

● Subscriber ID: the unique number associated with the subscriber; stored in the adapter, the
Subscriber Identity Module (SIM) card, or equivalent.

● Network: the mobile service provider associated with the mobile device.
● Service Status: the last reported status of the availability of the associated network.
● Detected Phone Number: the phone number associated with the mobile broadband adapter,

as reported by the device.
● Phone Number Override: the alternative or override phone number associated with the

mobile device or broadband adapter. If the agent does not detect the phone number
automatically, the device automatically sends an SMS to the Monitoring Center. The reply-to
address from the SMS becomes the value for the Phone Number Override field. You can
edit the phone number using the Edit Phone Number Override dialog. See "Editing the
Phone Number Override" on page 191.

8. On the Mobile Broadband Adapter Details dialog, click Close to return to the Device Summary
page.
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Editing the Phone Number Override
The Edit Phone Number Override dialog allows you to enter a new phone number to use instead of the
detected phone number when sending SMS text messages to the adapter. SMS text messages are used
to contact devices as part of the MCIC feature.

To set an override phone number:

1. Open the Device Summary page for the device on which you want to attempt a forced call by
completing step 1 through step 5 of the task, "Viewing Mobile Broadband Adapter Information" on
page 190.

For more information about the Device Summary page, see "Editing Asset Information" on page
84.

2. On the Hardware Summary tab in the Mobile Broadband Adapters area, for the appropriate
adapter, click the Edit link under the Phone Number Override column.

3. On the Edit Phone Number Override dialog, type the new phone number including country and
area codes in the Phone Number Override field. The phone number should follow the format:
+16045556789, without spaces, parentheses, periods, or hyphens.

4. Click Set Override.

The Edit Phone Number dialog closes and the Device Summary page refreshes to show the new
phone number override value in thePhone Number Override column.

Viewing the Forced Call Log
On the Device Summary page, the Forced Call Log tab shows detailed information about events
associated with all forced calls attempted on a device. The Forced Call Log shows information about
SMS messages sent to and received from the device. The following information is available:

● Time: the date and time associated with a forced call-related event.
● Type: the category of the event related to the forced call. Possible events are: information,

warning, or an error message.
● Description: the details of the events prompting the SMS message or forced call. When sending

an SMS message, the description includes the phone number and initial status of the mobile
service provider.
When receiving a response, the description includes the phone number only.

Initiating a Forced Call
Monitoring Center Initiated Calling (MCIC), also known as forced calls, are SMS messages sent from the
Monitoring Center to a RTT enabled device prompting the device to initiate an agent call.

IMPORTANT The following task requires that you log in to the Absolute console as an Administrator.

To force a call from a device:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. On the Reports page, click Mobile Broadband Adapter Report.
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4. On the Mobile Broadband Adapter Report page, use the filter to limit your search and click Show
results.

5. In the results grid, click the Identifier link to open the Device Summary page for the device.

6. Follow the appropriate steps below to force a call to the device:

● For Windows devices:
i) On the Hardware Summary tab in the Mobile Broadband Adapters area, in the row

for the appropriate adapter, click Attempt forced call.
ii) On the Attempt Forced Call dialog, click Attempt call.
iii) The Forced Call Status dialog opens, where you see the success or failure of your

request.
● The Monitoring Center sends an SMS to the adapter, requesting an immediate call

from the agent. If the device is on and the mobile broadband adapter is within
network coverage, the agent initiates a call to the Monitoring Center.

● The message is queued if the mobile broadband adapter cannot receive it.
● If the agent does not have an Internet connection, the agent will contact as soon as

it is back online.
iv) Click Close, which returns you to the Device Summary page for the device.

● For Android devices, on the Hardware Summary tab, in the Smart Phone Radio area, click
Attempt Forced Call.
TheMonitoring Center sends an SMS to themobile device, requesting an immediate call from
the agent.

If the device is on and themobile broadband adapter is within network coverage, the agent
initiates a call to theMonitoring Center. If conducive circumstances are not available, the agent
calls in when all conditions are conducive and themobile device is able to receive the SMS
message and/or initiate a call.

You can view the status of the forced call request on the Forced Call Log tab. For more information, see
"Viewing the Forced Call Log" on page 191.

You can also force calls using MCIC as part of Data Delete and Device Freeze requests.
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Chapter 6: Using Real-Time Technology over IP

Real-Time Technology over IP (RTT-IP) reduces the time it takes for an account Administrator to invoke
remote operations such as Data Delete on managed Windows and Mac devices. Using RTT-IP can
significantly reduce the window of opportunity for data loss or for unauthorized access to systems.

The RTT-IP feature is not turned on by default, and an Administrator must manually enable it for your
account.

This chapter provides information on the following topics:
● Minimum System Requirements
● Understanding How RTT-IP Works
● Accelerating Operations With RTT-IP
● Enabling RTT-IP
● Requesting a full agent call using RTT-IP
● Editing the RTT-IP Ping Period for a Device
● Viewing RTT-IP Status for All Devices
● Disabling RTT-IP

IMPORTANT To perform the tasks in this chapter, you need to log in to the Absolute console as a
Security Administrator.

Minimum System Requirements
RTT-IP works on devices with Internet access that are running a supported version of the Windows or
Mac operating system.

Understanding How RTT-IP Works
Normally, when you request a security operation, such as Data Delete or Device Freeze, on your
devices, you need to wait until the next scheduled agent call for the operation to occur. By default,
devices are scheduled to make an agent call once every 24.5 hours. Therefore, you could wait up to this
length of time for the security operation to take effect on your device.

RTT-IP reduces this wait time in time-critical situations. The Ping Period, which is independent of the
agent call period, is configurable. The RTT-IP feature is not turned on by default, and an Administrator
must manually enable it for your account. To accommodate a shorter time delay, the Windows or Mac
agent on RTT-IP enabled devices makes a lightweight ping, sending 24 bytes of data, not including HTTP
header bandwidth. This ping is sent to an RTT-IP server at a specified interval using a separate channel
than regular agent calls. Enabling RTT-IP will increase the load on your network infrastructure including
any DNS servers, firewalls, and proxies. You need to coordinate with your network administrator before
enabling or modifying your RTT-IP settings. In particular, enabling RTT-IP for a large number of devices
with a high Ping Period may have an adverse impact on your network. For more information about the
additional network infrastructure load, see the Technical Note TN130222 – RTT Over IP Network
Infrastructure Load available on the Documentation page.
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When you enable the RTT-IP feature for your account, you can select the Ping Period that is appropriate
for your organization. In the Absolute console, the fastest Ping Period that you can set for devices in your
account is one ping every 15 minutes. If you want to purchase faster Ping Periods of 1 to 15 minutes,
contact AbsoluteTechnical Support.

The RTT-IP feature is implemented in such a way that when you request a security operation, the agent
is instructed automatically on the device’s next ping to make a full agent call and, thereby, initiate the
specific security operation you requested.

You can force a call when you want to test the feature and validate that it is working on a device.

Prerequisites of RTT-IP
Customers who want to use RTT-IP need to ensure their devices meet the minimum system
requirements. For more information, see "Minimum System Requirements" on page 193.

Accelerating Operations With RTT-IP
For accounts that are set up for RTT-IP, the RTT-IP feature interacts with security operations and,
therefore, requires users who are familiar with Absolute, preferably network administrators or IT staff
members in your organization.

The RTT-IP feature is implemented in such a way that when you request a security operation, the agent
is instructed automatically on the device’s next ping to make a full agent call and, thereby, initiate the
specific security operation you requested.

This capability works with the following security operations:
● Data Delete requests
● Freeze and Remove Freeze requests
● Remote File List requests
● Remote File Retrieval requests
● Investigation Report submissions

Viewing RTT-IP Status for a Device

On a device’s Device Summary page, the RTT-IP area shows the following information:
● RTT-IP status of the device: If RTT-IP is turned on, the check box is selected.
● The Ping Period for the device: When you turn on the RTT-IP feature for your account, you

have to select a default Ping Period. Unless you have specified a different Ping Period for this
device, the value in this field matches the account defaults.

● The Last Ping Time for the device: Indicates the last time the device pinged the RTT-IP server.

For more information about a device’s Device Summary page, see "Editing Asset Information" on page
84.

Your organization may choose to group all devices that are enabled for RTT-IP together, in which case
you can follow the instructions provided in the task, "Enabling RTT-IP for All Devices in Your Account"
on page 195.
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Enabling RTT-IP
There are several ways to enable RTT-IP for your organization’s devices:

● Enabling RTT-IP for All Devices in Your Account
● Enabling RTT-IP for an Individual Device

Enabling RTT-IP for All Devices in Your Account
When you use the Classic Account Settings page to enable RTT-IP, you set a default value that enables
this feature for all devices in your account.

To enable RTT-IP for all devices in your account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll down to the RTT-IP Setting area, open theCurrent Ping Period list, and select the
appropriate value.

IMPORTANT Enabling RTT-IP increases the load on your network infrastructure including any
DNS servers, firewalls and proxies. Please coordinate with your network administrator before
enabling or changing your RTT-IP settings. In particular, enabling RTT-IP for a large number of
devices with a high Ping Period may have an adverse impact on your network.

Initially, set this interval for a faster period or whatever is appropriate for your organization. The
fastest Ping Period you can select is one ping every 15minutes. If you want to purchase faster Ping
Periods of 1 to 15minutes, contact Absolute Technical Support.

3. Click Save changes.

4. On the Apply changes to dialog, ensure that the All devices checkbox is selected and click
Continue.

For all existing devices in the account, RTT-IP is enabled on the next scheduled agent call from the
device. When new devices are activated on the account, RTT-IP is enabled and the Ping Period is
applied.

Enabling RTT-IP for an Individual Device
You can enable RTT-IP for individual devices in your account using the Device Summary page.

To enable RTT-IP for an individual device:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under Hardware Assets click Asset Report.

4. On the Asset Report page, do the following:

a) In the Search Criteria area, at the Group is field open the list and select All Devices.
b) Click Show results and in the results grid locate the device on which you want to enable

RTT-IP.
c) Click the device’s Identifier link.
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5. On the Device Summary, select the Turn on the RTT-IP feature for this Identifier checkbox
to enable RTT-IP for this device.

6. Set the RTT-IP Ping Period for this device.

IMPORTANT Enabling RTT-IP will increase the load on your network infrastructure including
any DNS servers, firewalls and proxies. Please coordinate with your network administrator before
enabling or modifying your RTT-IP settings. In particular, enabling RTT-IP for a large number of
devices with a high Ping Period may have an adverse impact on your network.

Initially, set this interval for a faster period or whatever is appropriate for your organization. The
fastest Ping Period you can select is one ping every 15minutes. If you want to purchase faster Ping
Periods of 1 to 15minutes, contact Absolute Technical Support.

7. Click Save changes.

Requesting a full agent call using RTT-IP
To perform a full scan of a device to collect up-to-date device information, you can request that the
device make a full agent call to the Monitoring Center during its next RTT-IP ping period.

To request a full agent call using RTT-IP:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under Hardware Assets click Asset Report.

4. In the Search Criteria area, at the Group is field, open the list and select RTT-IP.

5. Click Show results. In the results grid you see all devices in that group.

6. Click the Identifier link for the device you want to have call in.

7. On the Device Summary page at the RTT-IP area, click Request Full Inventory Call.

8. On the Forced Call Status confirmation dialog, you are notified that your request is submitted. If
the device is currently online, it will call during the next ping period. If it is offline, a call is
initiated when the device comes online.

On the dialog click Close.

9. If you want to determine when the next ping is scheduled to occur:

a) In the RTT-IP area, make note of the setting for Ping Period.
b) Open the Asset Report again and check the device's Last Call column to see when the last

call was made.

Editing the RTT-IP Ping Period
There are two ways to edit the RTT-IP Ping Period for your organization’s devices:

● Editing the RTT-IP Ping Period for All Devices in Your Account
● Editing the RTT-IP Ping Period for a Device
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Editing the RTT-IP Ping Period for All Devices in Your Account
If the current Ping Period set at the account level is not satisfactory you can change it. The new Ping
Period can be applied to all devices in your account, or select groups of devices.

To edit the RTT-IP Ping Period at the account level:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll down to the RTT-IP Setting area, open the Current Ping Period list, and select the
appropriate value.

3. Click Save changes.

4. On the Apply changes to dialog, do one of the following:

● To apply the Ping Period to all existing and newly activated devices for the account, ensure
that the All devices checkbox is selected.

● To apply the changes to specific devices, clear the All devices checkbox and select one or
more of the following options:
○ Make the Ping Period for new RTT-IP capable devices: when new devices are

activated for the account, RTT-IP is enabled and the selected Ping Period is applied.
○ Turn on the RTT-IP feature for all devices where RTT-IP is turned off: enables

RTT-IP and applies the selected Ping Period to existing devices.
○ Change the devices with a RTT-IP Ping Period of <current value> to <new value>:

applies the selected Ping Period to devices that are RTT-IP enabled and their current
Ping Period matches the <current value>.

○ Change the devices that do not have a RTT-IP Ping Period of <current value> to
<new value>: applies the selected Ping Period to devices that are RTT-IP enabled and
their current Ping Period does not match the <current value>.

5. Click Continue.

The new Ping Period is applied when the agent on each devicemakes the next scheduled agent call
to theMonitoring Center.

Editing the RTT-IP Ping Period for a Device
The default setting for the Ping Period for devices is 30 minutes. You can change that period based on
your organization’s requirements.

To edit the Ping Period for an individual device:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under Hardware Assets click Asset Report.

4. On the Asset Report page, do the following:

a) In the Search Criteria area, at the Group is field open the list and select All Devices.
b) Click Show results and in the results grid locate the device on which you want to enable

RTT-IP.
c) Click the device’s Identifier link.
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5. On the Device Summary page, in the Change RTT-IP Ping Period list, select the appropriate
value.

6. Click Save changes. The device receives the new Ping Period when the agent on the device
makes the next scheduled agent call to the Monitoring Center. Agent calls to the Monitoring
Center occur once every 24.5 hours.

Viewing RTT-IP Status for All Devices
If RTT-IP is enabled for your account, you can view the RTT-IP status of all devices in a results grid.

To view the RTT-IP status for all devices:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the RTT-IP Setting area and under RTT-IP Status click the View link.

NOTE The View link is available only if a Ping Period has been set.

In the Devices that have the RTT-IP feature turned on window, the following information is shown
for each device:

● Identifier: the identifier associated with the device. Click this link to open the Device
Summary page for the device.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device

● Operating System: the software that controls the running of computer programs and
services on the device.

● Agent Version: the version number of the agent installed on the device.
● Ping Period: the time period between pings by the device to the RTT-IP server.
● Last Ping Time (UTC): the last time the device pinged the RTT-IP server.

3. To navigate, filter, and sort the results, do the following:

● To change the number of records shown on each page of the results grid, click the Per Page
field and select an option from the list. The following options are available:
○ 10
○ 20
○ 50
○ 100
○ 500
○ 1000

● To go to another page in the results, click the applicable page link (<<First, <Prev, <page
#>, Next>, or Last>>).

● To filter the results, enter a value for Identifier, Username, Operating System, Agent Version,
or Ping Period in the field, and click Filter.
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NOTE If you enter only a portion of the value, the filtered results include all records that
satisfy the filter criteria. For example, if you type “win” to filter by the Windows operating
system, all results that contain “win”, such as Username “Winston”, are included in the
filtered results.

● By default, the results are sorted by Identifier. To sort the results by another criterion, click
the applicable column heading.

4. When you are finished reviewing the information, close the window.

Disabling RTT-IP
There are two ways to disable RTT-IP for your organization’s devices:

● Disabling RTT-IP for All Devices in Your Account
● Disabling RTT-IP for an Individual Device

Disabling RTT-IP for All Devices in Your Account
When you use the Classic Account Settings page to edit RTT-IP settings, you set a default value for this
feature for all devices in your account.

To disable RTT-IP for all devices in your account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll down to the RTT-IP Setting area, open the Current Ping Period list, scroll down to the
end of the list, and click Turn off RTT-IP.

3. Click Save changes.

Disabling RTT-IP for an Individual Device
You can disable RTT-IP for individual devices in your account using the Device Summary page.

To disable RTT-IP for an individual Device:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under Hardware Assets click Asset Report.

4. On the Asset Report page, do the following:

a) In the Search Criteria area, at the Group is field open the list and click All Devices.
b) Click Show results and in the results grid locate the device on which you want to disable

RTT-IP.
c) Click the device’s Identifier link.

5. On the Device Summary page, clear the Turn on the RTT-IP feature for this Identifier
checkbox to disable RTT-IP for this device.

6. Click Save changes.
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Chapter 7: Securing Your Data and Devices

The following security operations are available, which enable Security Administrators and Security Power
Users to ensure that managed devices, and the data they contain, are not compromised in cases of
device loss or theft:

● Data Delete (see "Using Data Delete" on page 212.)
● Device Freeze (see "Using Device Freeze" on page 237.)
● Intel® Anti-theft Technology (AT) (see "Concluding Intel Anti-Theft Technology Support" on page

209.)

NOTE Only Security Administrators can perform Intel Anti-theft Technology security operations.

● File List (see "Using File List" on page 281.)
● Remote File Retrieval (see "Using Remote File Retrieval" on page 275.)

To access these security operations, authorized Security Administrators and Security Power Users are
required to use an emailed authorization code or a code from an RSA SecurID® token. Your organization
indicates which authentication method you want to use when you sign the Security Administration
Authorization Agreement.

NOTE Security Power Users can perform security operations on only those devices that are in the
Device Group to which the Security Power User is assigned.

This chapter includes information on the following tasks:
● Before You Begin
● Security Administration Authorization Agreement
● Security Authentication Methods
● Managing Custom Action Fields

Before You Begin
Due to the potentially destructive nature of some security features, the following security checks are
implemented to ensure that the security operations are initiated only by authorized individuals and that the
security operations only run on correctly targeted devices.

Make sure that you have met the following prerequisites:
● Absolute must have a signed authorization agreement on file for your company. For more

information, see "Security Administration Authorization Agreement" on page 201. This agreement
is a prerequisite to your organization getting an account. Your account indicates the security
operations that are available to your organization.

● To run security operations, such as Data Delete, you need to ensure that all of the following
prerequisites are in place:
○ A Username and associated Password that provide security authorization privileges. For

more information,
○ A unique authorization code generated from your RSA SecurID® token or received in an e-

mail message, whichever authentication method is applicable.
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Each security operationmust be substantiated using an authorization code available only to the
Security Administrator or Security Power User who is requesting the security service. For more
information, see "Security Authentication Methods" on page 204.

● The devices that are targeted with the security service must have an activated agent with a
unique Identifier. For more information, see "Downloading the Absolute Agent for Android
Devices" on page 68.

NOTE Any Absolute employee, irrespective of their access rights, is unable to start a security operation
for devices in your account.

Security Administration Authorization Agreement
Before you can use the security operations available in the Absolute console, Absolute must have a
signed authorization agreement on file for your company. The authorization agreement identifies the
personnel in your company who are authorized to perform security operations and specifies the type of
authentication method used by your company.

This section provides the following tasks:
● Downloading and Submitting the Authorization Agreement
● Disabling Security Access for All Authorized Security Users
● Removing Security Access for One Specific Security Administrator

Downloading and Submitting the Authorization Agreement

To download a blank copy of the authorization agreement and submit it when it is completed:

1. On the navigation bar, click to open the Help and Support page.

2. Click Support.

3. Scroll down to the Service Request Forms area and click the Security Administration
Authorization Agreement link.

The Security Administration Authorization Agreement opens in PDF format.

4. Fill in the forms to complete the document, print it, sign it, scan it, and attach it to a new support
case.

5. To attach the document to a new Support case, do the following:

a) Click the Support tab to open the Support features on the sidebar.
b) Under the Technical Support heading, click the Submit a Support Case link.
c) In the Severity field, open the list and select one of the following options:

● 1 – Critical indicates that critical business processes are severely impacted over a large
number of users.

● 2 – Urgent indicates that business is impacted over a large number of users, however
critical business processes are not affected.

● 3 – Standard indicates that business is moderately impacted, efficiency is hampered,
however users can still perform their work.

● 4 – Low indicates that business is not impacted significantly, although the issue is
annoying. This level of severity may also indicate a request for an enhancement.
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d) In the Classification field, open the list and click Security Admin & Geolocation
Authorization Form.

e) In the Problem Title field, enter a name; for example, Security Administrator
Authorization.

f) In the Problem Description field, enter a description; for example, type:
Submitting our Security Administration Authorization Agreement

g) To add an attachment to your support case, click Add Attachment and browse to the
location of the scanned version of your completed and signed form, and click Open to attach
it.

h) Click Submit.
The form is sent to Absolute Technical Support, where the particulars for your account are
processed. When this procedure is complete, you receive a confirmation e-mail message.

IMPORTANT All of the tasks that follow require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator.

Disabling Security Access for All Authorized Security Users
If you believe that the integrity of your security operations was compromised for any reason, you can
disable the security access authorization, which suspends security access for all authorized personnel.

WARNING! Exercise caution.Disabling security access authorization suspends all Security
Administrators and Security Power Users, preventing those users from requesting new security
operations. All pending security operation requests are processed as usual.

To enable access to features that require security authorization again, you must contact Absolute
Technical Support.

To disable all Security Administrator’s security access to the Absolute console:

1. On the navigation bar click > Disable Pre-Authorization.

IMPORTANT Careful: There is no confirmation dialog for this action.

2. On the Disable Preauthorization page click Disable.

IMPORTANT To enable Security Authorization again, you must contact Absolute Technical Support. To
do so, click the Support link and follow the on-screen instructions.

Removing Security Access for One Specific Security Administrator
NOTE The instructions for this task apply to both Security Administrators and Security Power Users.
For the purpose of explanation only, the information in this section refers to the Security Administrator
only.

Depending on your situation, there are two ways to remove security access for a specific Security
Administrator, both of which are described in this section as follows:

● Removing Security Access by Submitting an Absolute Technical Support Case
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● Removing Security Access by Suspending the User Account

Removing Security Access by Submitting an Absolute Technical Support Case
If a particular Security Administrator leaves your organization, or moves to another role within it, you can
instruct Absolute Technical Support by submitting a support case or you can suspend the user account
for that user while you notify Technical Support of the change and create security authorization for a new
security administrator.

To remove security access for an existing Security Administrator by submitting a Technical Support
case:

1. On the navigation bar click > Support and on the sidebar under the Technical Support heading
click the Submit a Support Case link.

2. On the Contact Customer Support page do the following:

a) A Severity of 3 - Standard is appropriate for this type of request.
b) In the Classification field, open the list and select Account Administration.
c) In the Subject field, provide appropriate text for this case; for example, Removing

<username>’s Security Access.
d) In the Description field, clearly instruct Technical Support as to what you want; for example,

Remove security access for <username> as this person’s user role has changed. We are
submitting a new Security Administration Authorization Agreement to indicate the new
Security Administrator.

e) Click Submit.
On the confirmation page, you see your support case number. Youmay want to make a note of
it as you need it if you contact Technical Support. Click OK, close this window, and open the
Absolute console window.

When Technical Support reviews your support case and takes action, this user’s security
access is revoked and security operations are no longer within this users capability.

3. On the navigation bar click > Support and under the Service Request Forms area, click the
Security Administration Authorization Agreement link.

Follow the instructions on this form to indicate who your Security Administrators are (include both
the new and existing users), complete this form in its entirety, including having the Signing Officers
sign off, and submit this agreement to Absolute Technical Support.

Removing Security Access by Suspending the User Account
Suspending the user’s account prevents that user from logging any new requests for security operations,
but it does not impact any pending requests. For example, if Security Administrator A has an open Data
Delete request and has their user account suspended, the Data Delete request runs as specified on the
next agent call. For those organizations that want to limit this user’s access immediately, use the
following instructions.

To remove security access for an existing Security Administrator by suspending this user’s rights:

1. On the navigation bar, click > User Management > Users to see the list of all users.
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2. Find the security administrator you want to suspend in the list and click the corresponding link to
open the Edit User page for this person.

3. Click User Status and Suspension Settings and under the User Status area, click the
Temporarily suspended until option, click the calendar and select a date at least four days in
the future.

NOTE During the time interval you select, this particular user cannot log in to the Absolute
console.

4. Click Save.

5. Complete the task, Downloading and Submitting the Authorization Agreement

Follow the instructions on the form to indicate who your Security Administrators are (include both
the new and existing users), complete this form in its entirety, including having the Signing Officers
sign off, and submit this agreement to Absolute Technical Support.

NOTE It could take some time for this form to take effect. If this user needs access to the
Absolute console immediately, contact Absolute Technical Support for assistance.

6. Depending on your specific situation, do one of the following:

● If this user is leaving your organization, follow the instructions in the task,
● If this user is staying with your organization, follow the instructions in the task,

Security Authentication Methods
Absolute uses either RSA SecurID® tokens or unique e-mailed security authorization codes to
substantiate requested security operations. If you purchased Absolute directly from Absolute Software
Corporation, you select your Security Authentication method when you complete your Security
Administration Authorization Agreement. If you purchased Absolute from a reseller, you can specify your
authentication method when you register your account at https://registration.absolute.com.

This section provides information on the following topics:
● Using RSA SecurID Tokens for Security Services
● Using E-mailed Authorization Codes for Security Services
● Changing Your Security Authentication Method

Using RSASecurID Tokens for Security Services
An RSA SecurID® token is a key-chain token that is synchronized with an RSA database server at
Absolute and generates a new six digit random number every sixty (60) seconds. The RSA SecurID
token is unique and linked to an individual Security Administrator or Security Power User account.

If you are using RSA SecurID tokens as the authentication method, the Security Administrator or
Security Power User enters the code from his or her RSA SecurID token to validate each security
operation.

RSA is the security division of EMC2®. However, all RSA SecurID tokens must be purchased directly
from Absolute.
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When Absolute receives your signed authorization agreement, we send the RSA SecurID® tokens to
authorized Security Administrators and Security Power Users by mail.

The following information and tasks are provided in this section:
● Using RSA SecurID Token Codes
● Transferring RSA SecurID Tokens

Using RSA SecurID Token Codes
Accounts using RSA SecurID tokens do not need to request a security authorization code. The token
constantly generates security authorization codes. When the Security Administrator or Security Power
User requests a security operation, the code shown on the token is entered into the appropriate field on
the required page, based on the requested operation.

A SecurID Token Code is required to access security operations for those organizations that select the
RSA SecurID tokens method of security authentication. When you request a security operation, for
example, a Data Delete or Remote File Retrieval, the Provide Authentication page opens. The Security
Administrator or Security Power User then enters his or her Absolute console password and the SecurID
Token Code that currently shows on the RSA SecurID token.

Transferring RSA SecurID Tokens
When a Security Administrator or Security Power User changes roles or leaves your company, you can
transfer an existing RSA SecurID® token to another employee.

To transfer an RSA SecurID Token:

1. On the navigation bar click , which opens the Help and Support page with the Documentation
tab's content showing.

2. Scroll down to the Service Request Forms area and click the RSA SecurID Token Transfer
Form link to open the token transfer agreement in a new window as a PDF file.

3. Print the agreement.

4. Fill in the form and return it by courier or fax to Absolute, using the mailing address or fax number
provided on the agreement.

Using E-mailed Authorization Codes for Security Services
For organizations that select E-mailed Authorization Codes when they sign the Absolute Security
Administration Authorization Agreement, a Security Administrator or Security Power User must request a
unique authorization code in the Absolute console before using security services.

A security authorization code is a globally unique identifier (GUID) that is required to substantiate each
security operation. An e-mail message that includes the security authorization code is sent to the e-mail
account on file for this user.

The following conditions apply to the security authorization code:
● It is valid for two (2) hours from the time it is issued to the appropriate recipient.
● Only the user who requests the security authorization code can use it.
● The security authorization code can be used only once.
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This section provides the following information for those accounts that opted to have security
authorization codes sent to specific Security Administrator and Security Power User e-mail addresses:

● Requesting a Security Authorization Code
● Changing E-mail Addresses for Authorized Security Personnel

Requesting a Security Authorization Code
If your company uses e-mailed authorization codes to substantiate security operations, you must request
a security authorization code before initiating any action in the Data and Device Security section.

When you receive your security authorization code, you use it to validate the requested security service.

IMPORTANT To perform the following task you need to log in to the Absolute console as a Security
Administrator or Security Power User.

To request a security authorization code be provided in an e-mail message:

1. On the quick access toolbar, click and click Authorization Code.

2. On the Security Authorization page, click Request Authorization Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is generated and the security
authorization code is sent in an e-mail message to the e-mail account on file for the Security
Administrator or Security Power User who requested it.

3. From the e-mail message, copy the security authentication code to use where appropriate.

Changing E-mail Addresses for Authorized Security Personnel
Security Administrators and Security Power Users can change their e-mail addresses. When doing so, it
is important to know that those users are temporarily suspended from performing security operations for
the next 72 hours. For more information,

Changing Your Security AuthenticationMethod
You cannot change your authentication method using the Absolute console. To change your security
authentication method, contact Absolute Technical Support at www.absolute.com/support.

Managing Custom Action Fields
Security Administrators can create up to five custom fields to show on the Request Data Delete page
and another five fields to show on the Request Device Freeze page.

Depending on the needs of your organization, users can use these fields to record additional information
about a security operation request. For example, you can create a Reason field to show on the Device
Freeze Request page to allow users to explain why the Device Freeze request is required.

All information entered in the custom fields is retained with the request. For Data Delete requests, you
can view this information on the Data Delete Summary Report and the Data Delete Details page. For
Device Freeze requests, it shows on the Device Freeze Summary Report and the Device Freeze Details
page.

This section describes the following tasks:
● Creating Custom Action Fields
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● Editing Custom Action Fields
● Deleting Custom Action Fields

IMPORTANT The tasks in this section require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator.

Creating Custom Action Fields

To create a new custom field to show on the Request Data Delete page or the Request Device Freeze
page:

1. On the navigation bar, click > Custom Action Fields.

2. On the Manage Custom Action Fields page, do one of the following:

a) To create a custom field for the Request Data Delete page, click Create Custom Action
Field for Data Delete.

b) To create a custom field for the Request Device Freeze page, click Create Custom Action
Field for Device Freeze.

NOTE You can create up to five fields for each type of request. If the Create button is
inaccessible, you need to delete a field before you can add a new one.

3. On the Create Custom Action Field page, in the Field Label field, enter a name for the new field.

4. Select one of the following Field Type options:

● Text (50 character maximum): the field accepts plain text up to 50 characters in length.
● Date: the field accepts date values in the form m/d/yyyy. A Calendar picker is also available

for this field.
● Drop-down list: the field contains a list of options.

If you selected theDrop-down list option, enter the list options in theDrop-down List Values
field. Use commas to separate the list options.

NOTE You don't need to type the double quotes. When you click outside the text field, the
double quotes are added to each option.

5. If the user is not required to complete the custom field, in the Field Option area clear the
Required field checkbox.

6. Click Save.

The new field shows in theCustom Action Fields section of the applicable Request page.

Editing Custom Action Fields

To edit a Custom Action Field:

1. On the navigation bar, click > Custom Action Fields.

2. On the Manage Custom Action Fields page, click the Edit link that is associated with the custom
field you want to change.

Chapter 7: Securing Your Data and Devices Absolute User Guide

Absolute 7.x 207

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1885



3. On the Edit Custom Action Field page, in the Field Label field, change the name as appropriate.

NOTE The Field Type options are not available for edit. If you want to change this information,
you need to Delete the custom field and create a new one with the appropriate information. For
more information, see "Deleting Custom Action Fields" on page 208.

4. If this field is a Drop-down list, in the Drop-down List Values field add or remove list options
as appropriate. Use commas to separate the list options.

NOTE You don't need to type the double quotes. When you click outside the text field, the
double quotes are added to each option.

5. Select or clear the Required field checkbox as appropriate.

6. Click Save changes.

Deleting Custom Action Fields
You can delete a Custom Action Field that is no longer required.

IMPORTANT When you delete a custom field, all of the information that users have entered in that
field, in all existing requests, is also deleted.

To delete a Custom Action Field:

1. On the navigation bar, click > Custom Action Fields.

2. On the Manage Custom Action Fields page, click the Edit link that is associated with the custom
field you want to delete.

3. On the Edit Custom Action Field page, click Delete.

4. On the confirmation dialog, click Continue.

TheManage Custom Action Fields page refreshes and the field is deleted.
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Chapter 8: Concluding Intel Anti-Theft Technology
Support

With the termination of Intel® Anti-Theft Technology (Intel AT) in early 2015, Absolute has concluded its
support of Intel AT. All Intel AT equipped devices should now be disenrolled from the service in the
Absolute console.

For details from Intel about Intel Anti-Theft Technology termination, see:
www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/faqs/intel-anti-theft-service-faq.pdf.

You can continue to protect your managed Windows devices in the Absolute console as follows:
● Freeze devices. For more information, see Freezing devices in the online Help.
● Establish device lock options and timer period settings similar to what was available with Intel

AT using a Conditional Freeze request. For more information, see Freezing offline devices in the
online Help.

Troubleshooting Intel AT Disenrollment
If any of your Intel AT equipped devices are still active (Current State is set to Intel AT On), it is likely
that these devices have not called the Monitoring Center for some time. To resolve this issue you may
need to unlock the device using a server recovery token. In some cases, you may also need to install
updated Intel AT drivers if the drivers are missing or out-of-date.

Intel AT equipped devices come pre-installed with Intel AT drivers, such as:
● Host Embedded Controller Interface (HECI) driver
● Active Management Technology (AMT) driver
● Management Engine Interface (MEI) driver

This section provides information on the following topics:
● Viewing the Disenrollment Status of Devices
● Unlocking Devices Using a Server Recovery Token

IMPORTANT All tasks in this section require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator.

Viewing the Disenrollment Status of Devices

To view the status of your Intel AT equipped devices:

1. On the navigation bar, click > Intel®Anti-Theft Technology > Manage Devices Equipped
with Intel® Anti-Theft Technology.

The Intel® Anti-Theft Technology disenrollment status area shows the following information:

○ Total Devices enrolled in Intel AT.
○ Intel AT Off Devices indicates the number of devices that have been disenrolled from Intel

AT. You don’t need to do anything with these devices.
○ Intel AT On Devices indicates the number of devices that have Intel AT turned on.
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2. If any devices still have Intel AT turned on, click the View link next to Intel AT On Devices.

The results grid provides details for each device. Look at the Last Call column to see when each
device last called in to theMonitoring Center.

3. If the Current State column for a device shows Locked, you may be able to unlock the device
using a server recovery token. For more information, .

After the device is unlocked, it is disenrolled from Intel AT on the next agent call.

4. If there are any Intel AT errors that are preventing the device from being disenrolled, a warning
icon shows in the Current State column. Hover over the icon to view details about the error.

● For the list of error code definitions, refer to the following InTelligence Knowledge Base
article: KB-1076. If the error is related to missing or out-of-date Intel AT drivers, also refer to
the following InTelligence Knowledge Base article: KB-1183.

● If you require further assistance, contact Technical Support.

Unlocking Devices Using a Server Recovery Token
System Administrators can use a server recovery token to unlock a device that is locked using Intel AT.

This section includes the following tasks:
● Generating a Server Recovery Token
● Using a Server Recovery Token to Unlock a Locked Device

Generating a Server Recovery Token

To generate a server recovery token for your locked device:

1. On the navigation bar, click > Intel®Anti-Theft Technology > Manage Devices Equipped
with Intel® Anti-Theft Technology.

2. On the Manage Devices Equipped with Intel® Anti-Theft Technology page, search for the
appropriate Intel AT locked device.

3. In the results grid, click in the Identifier column of the appropriate device.

4. On the menu, click Generate server recovery token.

5. On the Generate Server Recovery Token page in the Enter Platform Recovery ID field, type the
Platform Recovery ID for the locked device.

NOTE The Platform Recovery ID is shown on the locked device.

6. Click Generate server recovery token.

If your account uses authentication, the Provide Authentication page opens.

a) Enter your Password.
b) Enter your SecurID Token Code or Authorization Code.
c) Click OK.
TheGenerate Server Recovery Token page refreshes to show the server recovery token.

7. Record the code for the server recovery token.
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Using a Server Recovery Token to Unlock a Locked Device

To unlock a locked device using a server recovery token:

1. Turn on the locked device.

2. On the Intel AT Recovery page, specify the Server Token option (depending on the device, you
are instructed to type 2 or press F2).

3. Type the reactivation server recovery token using the number row on the keyboard (not the
numeric keypad).

4. Press Enter to reboot your device.

The device is disenrolled from Intel AT (Intel AT state set to Off) on the next agent call.

IMPORTANT If the device fails to disenroll, the Intel AT drivers on the device may be missing or out-of-
date. For more information about installing new drivers, refer to the following InTelligence Knowledge
Base article: KB-1183.

If you need further troubleshooting assistance, contact Absolute Technical Support.
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Chapter 9: Using Data Delete

Data Delete lets authorized Security Administrators and Security Power Users delete some or all of the
hard drive data on a remote device. Security Power Users can perform a Data Delete operation on only
those devices that belong to the Device Group to which these users are assigned.

NOTE Depending on the product your organization purchased, Data Delete may not be available.

This chapter includes the following sections:
● Minimum System Requirements
● Deletion Algorithms
● Prerequisites for Data Delete
● Requesting a Data Delete Operation
● Deletion Policies
● Tracking Data Delete Status
● Deleting or Cancelling a Data Delete Request
● Deletion Log Files

IMPORTANT All tasks in this chapter require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator or Security Power User.

Minimum System Requirements
Data Delete is available for devices that meet the following minimum system requirements:

● Operating Systems: The targeted device must have one of the supported operating systems
installed. For more information, open the Absolute console's help system and search for
supported platforms for managed devices

NOTE Data Delete is not supported on devices running the Chrome OS operating system.

● Agent: The targeted device must have an active agent installed and regularly calling in to the
Absolute Monitoring Center. For information about the most current agent versions, see
"Downloading the Absolute Agent for Android Devices" on page 68.

Deletion Algorithms
The Data Delete service uses different deletion algorithms for different types of devices and operating
systems. The algorithm used on Windows computers far exceeds the recommendations documented by
the United States National Institute of Standards and Technology. For further details, see NIST Special
Publication 800-88: Guidelines for Media Sanitization: Recommendations of the National Institute of
Standards and Technology, referenced at:nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-
88r1.pdf.

On all operating systems, you cannot recover data after it is deleted, even using forensic software and
data remanence analysis tools.
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Prerequisites for Data Delete
Data Delete may not be available for all devices in your account depending on other security operations in
progress, such as Remote File Retrieval. The devices on which you want to start a Data Delete operation
must be clear of any conflicts with other security operations.

Before you request a Data Delete operation for a device, if applicable, do the following:

1. Unfreeze the device if it is frozen. If you initiate Data Delete on a machine with a Freeze request
in the Freeze Requested state, the Data Delete request implements before the Freeze request.
The Freeze request status changes to Pending until the Data Delete Request is complete.

NOTE If you request a Device End of Life Data Delete operation for a Windows device, or an
All Files - Security Data Delete operation for a Mac device, and the device has an outstanding
Freeze request, the Freeze request is cancelled automatically.

2. Cancel any outstanding Remote File Retrieval request or wait for the request to complete before
requesting a Data Delete operation. For more information, see "Cancelling a File Retrieval
Request" on page 279.

3. Ensure that any associated Investigation Report is closed because you cannot run a Data Delete
request on a device that has an open Investigation Report. Before you run a Data Delete
operation, contact AbsoluteTechnical Support to close any open Investigation Reports that are
associated with the device.

4. Ensure that the Security Administrator or Security Power User who requests the Data Delete
operation has not recently changed his or her e-mail address. Although e-mail addresses can be
changed, doing so temporarily suspends those users from performing security operations for the
next 72 hours.

5. If you are requesting a Device End of Life - Data Delete operation, disable all data and device
security options on the targeted device before you continue. Failure to do so may result in
multiple reboots of the targeted device. If these preconditions are not met after five reboots and
five successful agent calls to the Monitoring Center, the Data Delete request does not start and
the status changes to Failed.

WARNING! You cannot submit an Device End of Life - Data Delete request for those devices with Full-
Disk Encryption (FDE). Submitting an Device End of Life - Data Delete request for devices with FDE can
cause your device to stop functioning. To submit a Data Delete request in such cases, in the Reason
field select Other or decrypt the device before you proceed with this type of Data Delete request.
Also note that for a Device End of Life - Data Delete request to complete successfully, the device must
be connected to the Internet through a LAN connection. If a device is using a wireless connection, its
Data Delete request remains pending.

Requesting a Data Delete Operation
The following instructions presume that you have already signed and delivered your Absolute Security
Administration Authorization Agreement to Absolute, and that you have selected your Security
Authentication method. See "Securing Your Data and Devices" on page 200.
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IMPORTANT You cannot edit a Data Delete request. However, you can cancel a request if that request
has not yet started on the targeted device. For more information, see "Deleting or Cancelling a Data
Delete Request" on page 232. You can also delete a request if the request is saved as a draft.

This section provides information about the following topics:
● Initiating a Data Delete Request
● Deletion Logs
● Data Delete Settings

Initiating a Data Delete Request

To initiate a Data Delete request:

1. On the navigation bar, click > Data Delete > Request Data Delete, which opens the
Request Data Delete page.

NOTE You could also open the Request Data Delete page by clicking Data Delete Summary
Report on the sidebar and on the Data Delete Summary Report page, click New request.

2. Ensure that you have met all prerequisites. See "Prerequisites for Data Delete" on page 213.

3. If your Security Authentication Method is Emailed Authorization Codes and you have not
requested and received an authorization code for this operation, on the Request Data Delete
page at the Request Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your email for themessage. You will need to enter the code in step 12 of this task.

4. At the Data Delete Request Name and Reason area, do the following:

a) In the Request Name field, enter an appropriate name for your Data Delete request.
b) In the Reason field, open the list and select a reason from the following choices:

● For devices that are lost, but not stolen, click Missing.
● If you want to perform a Data Delete for other reasons, such as preparing devices for

reassignment, click Other.
● For devices that are nearing the end of their lease, retiring, or being taken out of

commission for any other reason, select End of Lease / Life. A Device End of Life Data
Delete request requires the device to reboot twice before the Data Delete request is
complete. To ensure that the Data Delete request completes successfully, disable the
device in the Absolute console before you reinstall the operating system or reuse the
device.
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IMPORTANT You cannot submit an Device End of Life Data Delete request for
devices with Full-Disk Encryption (FDE). Submitting an Device End of Life Data Delete
request for devices with FDE can cause your device to stop functioning. To submit a
Data Delete request in such cases, in the Reason field select Other or decrypt the
device before you proceed with this type of Data Delete request.
Also note that for an Device End of Life Data Delete request to complete successfully,
the device must be connected to the Internet via an Ethernet connection. If a device is
using a wireless connection, its Data Delete request remains pending.

5. At the Select Devices area, select one or more devices by doing the following:

a) Click Select Devices to open the Select Devices dialog.
b) In the where Group is field, open the list and select the appropriate Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group
to which you are assigned.

c) In the Please select a field field, open the list and select a filter criterion.
d) If you want to show devices that meet specific criteria, enter the appropriate information in

the remaining two fields. For example, you may want to show only those devices where the
Username field begins with the letters Admin.
Alternatively, to show all devices in the selected Device Group, leave these two fields blank.

e) By default, the list of devices in the results grid is limited to only those devices that are
eligible for Data Delete. If you want to show all devices that match the criteria you specified,
clear the Show eligible devices only checkbox.

f) Click Filter. The Select Devices dialog refreshes to show a list of devices matching your
criteria.

g) In the list of devices, select the checkboxes next to the Identifier for the devices on which
you want to run the Data Delete request.

h) Click Continue, which closes the Select Devices dialog and returns you to the Request
Data Delete page.
Under theSelect Devices area, you see the devices you selected.

6. At the Data Delete Settings area, depending on the types of devices you have selected, the
appropriate tabs on the Data Delete Settings section are enabled, as follows:

● PC <device count> tab
i) At the Select Data Delete Type location, select one of the following options:

○ Custom Policy
○ All Files
○ Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS
○ Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, and OS
○ Firmware Drive Wipe

Formore information about these options, see "Data Delete Settings forWindows
Devices" on page 217.

ii) At the Select Data Delete Options location do the following, if applicable:
○ Open the Number of Data Overwrites list and select one of the options.
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○ Select the Perpetual Deletion checkbox to have Data Delete re-initialize on the
targeted device on the next agent call after the deletion cycle is complete.

○ Select the Include File Date Attributes checkbox to include file date attributes in
the Deletion log file.

○ Select the Ignore hard drive serial number check checkbox to let Data Delete
override the Hard Disk Serial Number (HDSN) check.

For more information about these options, see "Selecting Data Delete Options" on page
220.

● Mac <device count> tab
Select one of the followingSelect Data Delete Type options:

○ All Files
○ All Files – Security

Formore information about these options, see "Data Delete Settings for Mac Devices" on
page 221.

● Mobile Devices <device count> tab
Select one or more of the following options:

○ Delete Emails
○ Delete Contacts
○ Delete Phone Logs
○ Delete Files in Removable Storage
○ Delete Files in Non-removable Storage

Formore information about these options, see "Data Delete Settings for Mobile Devices" on
page 221.

7. If the Data Delete request applies to one or more RTT enabled devices, the Force a call to
MCIC-enabled devices checkbox is selected by default at the Monitoring Center Initiated
Calling (MCIC) area. For more information, see "Initiating a Forced Call" on page 191.

After the targeted device receives and processes the SMS message, depending on the Data Delete
settings specified for the account, the Data Delete request runs.

8. In the Data Delete Comment area, type the appropriate comments for this Data Delete request
in the field.

9. If the Custom Action Fields area shows, complete the fields, as required, to add additional
information about this Data Delete request.

NOTE For more information about adding, editing, and removing Custom Action Fields, see
"Managing Custom Action Fields" on page 206.

10. Under Data Delete Agreement in the Data Delete Validation area, read the agreement
carefully. Select the checkbox under the agreement to indicate you have read and accept the
terms of the agreement, and that you consent to the installation of additional software
components on the selected device to enable the Data Delete operation.

11. Click Continue to refresh the Request Data Delete page, which shows the Data Delete
information specific to this request.
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12. Review the information and when satisfied that it is accurate, click Submit Data Delete
Request, which refreshes the Request Data Delete page again to show the Provide
Authentication area. Do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

13. Click OK.

When initiated, the Data Delete operation runs on the next agent call, even if the user does not log in
to the device.

When the Data Delete process has begun, it cannot be stopped. If the Data Delete operation is
interrupted by a system restart, Data Delete restarts only when the operating system Login screen
opens.

IMPORTANT In some cases, if the hard drive serial number option is not selected, the Data
Delete operation may fail because the agent believes that the targeted device is different from the
selected device. If the Data Delete operation fails in such cases, a notification email is sent to
the Security Administrator or Security Power User who requested the Data Delete operation.

Deletion Logs
When a Data Delete operation completes, you can view a log file from within the Absolute console. This
log file shows the name of the Data Delete Request and a list of all of the files that were deleted. You
can review this log file to confirm that all sensitive data was removed, which helps organizations comply
with regulations for security operations. For more information, see "Deletion Log Files" on page 233.

IMPORTANT If you use a Data Delete policy file that specifies no boot without log file (Windows
devices only), no log file is available for viewing.

Data Delete Settings
Depending on the devices you selected for your Data Delete Request, the options on the appropriate tab
for each type of device are enabled. The following three tabs are available in the Data Delete Settings
section:

● The PC tab lets you specify options for Windows devices. For more information, see "Data
Delete Settings for Windows Devices" on page 217.

● The Mac tab lets you select options for Mac devices. For more information, "Data Delete
Settings for Mac Devices" on page 221.

● The Mobile Devices tab lets you specify the options for Mobile devices. For more information,
see "Data Delete Settings for Mobile Devices" on page 221.

Data Delete Settings for Windows Devices
The PC tab is where you specify detailed settings for your Windows-based devices. This section
provides the following two tasks:

● Selecting a Data Delete Type Option
● Selecting Data Delete Options
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Depending on your needs and the configuration of your device, some or all of the Data Delete types and
options may apply to your Data Delete request.

Selecting a Data Delete Type Option

IMPORTANT Exercise caution when using wildcards. For example, typing *.s* deletes all of your
system drivers, whereas typing *.d* deletes all of your dlls, which makes it impossible to restore your
system.

Select one of the following Data Delete Type options:
● Custom Policy is a previously created and saved policy that lets you delete specific files and

folders. The operating system is not removed. The device continues to contact the Absolute
Monitoring Center. Specify the custom Data Delete policy using one of the following methods:
○ Select Custom Policy and then select an existing policy from the Select Custom Policy

name list.
○ Create a new policy to meet your specific needs. Select Custom Policy and then click the

Create a Policy link. The Create and Edit Data Delete Policies page opens. For instructions
on creating a deletion policy, see "Creating a Data Delete Policy" on page 223.

● All Files deletes all non-OS data files and user profiles from the device; the operating system is
not deleted. This option also securely removes all previously deleted files, including recoverable
files.
Although the operating system remains intact, all user profiles are deleted from the device, which
prevents users from logging in. If you want to let users log in to the device, use theCustom Policy
option.

When you select All Files, theWindows folder and the root folder (usually C:\) are not deleted. All
other files and folders are deleted. In addition, Data Delete searches for and deletes any files in the
Windows folder and the root with the following extensions:

.ACCDB .ACCDE .ACCDR .ACCDT .bak .bmp .csv .doc

.docm .docx .dot .dotm .dotx .gif .htm .html

.jpeg .jpg .mdb .mpp .msg .ost .pdf .potm

.potx .ppam .ppsm .ppsx .ppt .pptm .pptx .pst

.rtf .tif .tiff .txt .vsd .xlam .xls .xlsb

.xlsm .xlsx .xltm .xltx .xml .zip

● Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS deletes all data files and user profiles from
the device. This option also securely removes all previously deleted files, including recoverable
files. After the Deletion log file is uploaded to the server, any remaining operating system files are
deleted. The device stops contacting the Monitoring Center. After the Data Delete process is
complete, the device can no longer boot into Windows unless it is reformatted and Windows is
reloaded.
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IMPORTANT We recommend using the Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS
option when a device is reported missing, lost, or stolen and you want to make the device
unusable by deleting all files. For best results, we recommend that you create a custom deletion
policy that emulates Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS but keeps intact all files
required to complete the Data Delete process. For instructions on creating a deletion policy, see
"Creating a Data Delete Policy" on page 223.

● Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, and OS performs a sector-by-sector wipe
of the device, which removes data from all internal drives and external USB connected drives.
The operating system is also removed and the device stops contacting the Monitoring Center.
Performing a Device End of Life Data Delete disables the Persistence technology on the device.
This option downloads a proprietary Linux kernel that contains predefined Ethernet drivers. A Linux
Tiny Core OS is also loaded, which initiates the data wipe from the Linux OS to perform a sector by
sector wipe of all data including theWindows OS until all data, on the device and any connected
USB drives, is deleted.

If there is an outstanding Freeze request on a device, that request is cancelled when you submit a
Device End of Life Data Delete request.

IMPORTANT We recommend using the Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe,
and OS option for End-of-Lease or End-of-Life scenarios only. This option is not stealthy and
should not be used for devices that are reported missing, lost, or stolen.

When the operation is complete, you can view the End of Life Data Delete Certificate. See "Viewing
or Printing an End of Life Data Delete Certificate" on page 230.

NOTE
- If you want to reassign the Absolute product license to another device, remove the agent from
the device that you are retiring. Removing the agent disables the device Identifier and makes the
license available for assignment to another device. For information on how to remove the agent
from a device, see Unenrolling devices from your account in the online Help.
- An Ethernet connection is required. This option is not available over Wi-Fi, Mobile Broadband, or
other network connections.
- This option is not supported on hard drives protected with Full-Disk Encryption (FDE). Decrypt
the device before submitting the Data Delete request.
- This option is not supported on devices with Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
Trusted Boot Implementations, such as Secure Boot and Measured Boot implementations.
- This option is not supported on Small Computer System Interface (SCSI) hard drives.

● Firmware Drive Wipe, also known as Panasonic BIOS wipe, is available only for selected
Panasonic devices. Select this option to delete all data from all internal hard drives. When the
wipe completes, the operating system and all data on the device are removed and the device
cannot call the Monitoring Center. For more information on service centers, visit Panasonic's
Support site at: panasonic.net/support. The Firmware Drive Wipe is not stealthy.

NOTE Drive wipe and sector wipe are not supported on hard drives protected with BitLocker
Drive Encryption and encrypted Self Encrypting Drives.
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Selecting Data Delete Options
Select one or more of the following options:

● Number of Data Overwrites lets you specify the number of times to overwrite the specified data
with random or garbage data to make the original data impossible to recover. The overwrite
process is called a “data wipe”. Possible values for this setting are:
○ 1: wipe the data once. The process is the fastest and offers the lowest level of security. This

is the default setting for the Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, and OS
Data Delete type.

○ 3: wipe the data three times. The process is slower than the process for one data wipe and
offers a higher level of security.

○ 7: wipe the data seven times. The process is the slowest and offers the highest level of
security. This is the default setting for all Data Delete types except Device End of Life -
Delete all Files, Sector Wipe, and OS.

● Perpetual Deletion re-initializes the Data Delete on the targeted device if the agent on the
device makes a call to the Monitoring Center after the deletion cycle is complete. The Perpetual
Deletion option is disabled if you have selected more than one device for your Data Delete
Request.

IMPORTANT Selecting a Data Delete against a device for which there is an open Investigation
Report results in the closure of that Investigation Report, as Perpetual Deletion removes and/or
prevents collection of forensic evidence required to recover the device.

● Include File Date Attributes option includes the Created, Modified, and Accessed dates in the
Deletion log file.
By default, only theCreated andModified dates appear in the log file. To includeAccessed dates,
you need to also enable the following setting in Classic Account Settings: Enable last file access
date and time stamps (Windows devices only). For more information, see "Editing Classic
Account Settings" on page 55.

IMPORTANT Including file date attributes increases the size of the Deletion log file. If the log
file is large and the target machine has a low-bandwidth Internet connection, Data Delete
completion may be delayed while the client device repeatedly attempts to upload the log file to
the Absolute console.

● Ignore hard drive serial number check option lets you specify whether Data Delete should
override the Hard Disk Serial Number (HDSN) check and continue even when the HDSN is
unknown or changes during the lifecycle of the request.

IMPORTANT Use the Ignore hard drive serial number check feature with care. A Data
Delete operation deletes data on the targeted device. Overriding the HDSN check before
performing a Data Delete operation may delete data created or owned by any post-loss
possessors of the device or on an unrelated hard drive.

If no hard drive serial number is detected for the targeted device, the Ignore hard drive serial
number check option is selected by default. To continue, do not change the default value.
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Data Delete Settings for Mac Devices
Select one of the following options:

● The All Files option deletes all non-OS data files, including all files used by Apple apps and third
party apps, and files on connected USB drives. The operating system is not deleted. User
profiles are retained so the user is able to log in to the device after the Date Delete operation is
completed.

● The All Files - Security option deletes the same content as the All Files option and deletes the
OS files on devices running macOS 10.9 or 10.10 only.

If there is an outstanding Freeze request on a device, that request is cancelled when you submit an
All Files - Security Data Delete request.

NOTE For devices running macOS 10.11 or higher, Absolute’s Data Delete feature cannot
delete OS files or potentially other applications deemed by Apple as essential to their OS working
properly. From a data security perspective, every Mac user has the same version of those Apple-
provided apps, therefore no sensitive data will remain within these apps. Third-party apps that are
installed by users or distributed through the Mac App Store can be deleted using the Data Delete
feature.

Data Delete Settings for Mobile Devices
Select one or more of the following options:

● Delete Emails deletes all email messages downloaded to your mobile device and all the email
accounts set up on your device. Two items to note are:
○ Your email messages are not deleted from your mailbox on your email provider’s server. You

can retrieve these messages from a different device using your email provider’s website.
○ Your email account with the email provider is not deleted.

● Delete Contacts deletes all contact phone numbers and other information from your mobile
device.

● Delete Phone Logs deletes information about all phone calls made or received from your mobile
device.

● Delete Files in Removable Storage removes all data and files stored in any data storage media
you have inserted in your mobile device. Some examples of removable data storage media are
SD cards or other digital storage cards.

● Delete Files in Non-removable Storage removes all data and files stored on your mobile
device.

Deletion Policies
In addition to the predefined Data Delete options of all files except the operating system and all files
including the operating system, Security Administrators and Security Power Users can customize Data
Delete by creating deletion policies to delete specific sets of files and folders.

A deletion policy is a user-created list of file and folder locations. When Data Delete is invoked, all files
on the targeted device in the specified locations are deleted.

This section provides information about the following topics:
● Using Sample Policy File Entries
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● Deleting a Folder Based on a Windows System Variable
● Creating a Data Delete Policy
● Working with Deletion Policies

NOTE Deletion policies are available for Windows devices only.

Using Sample Policy File Entries
There are some useful policy file entries that you can use to create a deletion policy:

● no boot with log file: Use this entry as the last entry in a policy file, only appearing after the
process deletes all other specific files. When you select this entry, Data Delete always uploads
the log file of what was deleted before starting the sector wipe.

● no boot without log file: Use this entry as the last entry in a policy file, only appearing after the
process deletes all other specific files. When you select this entry, Data Delete starts the sector
wipe immediately after all specified files are deleted. The agent does not upload a log file to the
Monitoring Center or make it available on the Absolute console.

● DELETE: Append this entry to a registry path to delete any key (or subkeys) from the Windows
registry. For example, the following policy file deletes all existing subkeys under Run:
DELETE_HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mcrosoft\Windows\CurrentVersion
\Run

NOTE You can delete a file by referencing its registry key in the Windows registry. For
example, FILE_DELETE_HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
\CurrentVersion\Run\myapp deletes the file C:\Program Files\myapp.exe.

● NO_DELETE: Append this entry to a file or folder path to prevent the deletion of certain files or
folders during a Data Delete operation that would normally delete a wide range of files. For
example, C:\Project_Documents\NO_DELETE ensures that a Data Delete operation does
not delete the Project_Documents folder. Many encryption products use a certain set of files to
boot the device. When a Data Delete operation forces a reboot to delete locked files, the device
does not reboot successfully if the files needed by the encryption software were already deleted.
This situation prevents the Data Delete operation from terminating, and the user does not receive
a confirmation of the operation in the Absolute console.

● do not force reboot: Use this entry to prevent a reboot when a Data Delete operation
encounters locked files. This entry is useful when you are creating a policy file on devices with
encryption software installed, and forcing a reboot could cause the device to hang because some
files that the encryption software require to boot the machine were already deleted. You can use
the do not force reboot entry in tandem with the NO_DELETE option to create a policy file that
performs a successful Data Delete operation on devices with encryption software installed.

Deleting a Folder Based on aWindows System Variable
You can delete a folder based on a Windows system variable by specifying the variable name in a policy
file. The variable name must be delimited with the % character. For example, specifying %windir%
deletes everything in the Windows installation folder, regardless of the physical location of the installation
folder; for example, C or D drive. Data Delete deletes all files within the folder and all its subfolders as
specified by the system variable.
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NOTE Data Delete works on system variables only. The Data Delete operation has no access to
current user variables. In addition, when a new system variable is created, the variable definition is not
loaded to memory until the device is rebooted. Therefore, the Data Delete operation is not able to access
system variables created within a given session until the device is rebooted.

Creating a Data Delete Policy

To create a Data Delete Policy:

1. On the navigation bar, click > Data Delete > Create and Edit Data Delete Policies.

2. On the Create and Edit Data Delete Policies page, enter a name for your deletion policy in the
Policy Name text box.

NOTE Data Delete Policies must have unique names.

3. Enter a brief description for your deletion policy in the Description text box.

4. Define all files and directories to be deleted. A number of predefined file and directory entries are
included by default. Additionally, you can define your own unique file and folder entries. A single
deletion policy may include any combination of predefined and user-defined entries.

IMPORTANT You can also use policy templates to create a Data Delete Policy. For more
information, see "Using Data Delete Policy Templates" on page 225.

5. To add predefined entries:

a) Click Pre-defined Data Deletes to expand the section.
b) Select the appropriate checkboxes for the file types that you want to delete.

6. To define and add unique entries:

a) If not already expanded, click Custom Data Deletes.
b) In the provided field, type an entry for each file or folder to be deleted. Use the standard

Windows file path convention and follow these guidelines:
● The * wildcard is supported, however we recommend that you exercise caution when

using them.
● When specifying a folder, be sure to include the trailing backslash after the folder name;

for example, c:\temp\. All files in the main folder, and all files and subfolders are
deleted. The empty root directory is retained.

● To delete a folder, include a trailing backslash in the path, for example: c:\folder\.
● To delete a file, do not include a trailing backslash in the path, for example:

c:\folder\xyz.doc
The following table provides further examples.

To delete... type this:

a folder on C drive c:\folder\
a specific folder on all drives *:\folder
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To delete... type this:

a specific file type in a specific folder on C drive c:\folder\*.abc
a specific file in a specific folder on C drive c:\folder\file.abc
a specific variable in the registry %my_environment_variable%
all files for a specific file type *.abc

7. To specify registry key entries or specific file types:

a) Click Registry Data Deletes to expand the section.
b) To delete a registry key and all subkeys under the key:

i) In the Registry Delete Type and Key Entry Value list, select Delete key at.
ii) In the Registry Delete Type and Key Entry Value field, enter the key in an appropriate

registry key format. For example, to delete the key and all subkeys add:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyKey

iii) Click Add to add the entry.
c) Repeat step b to add all the keys and subkeys you want to delete.
d) To delete a file found under a specific registry key:

i) In the Registry Delete Type and Key Entry Value list, select Delete FILE found at.
ii) In the Registry Delete Type and Key Entry Value field, enter the key containing the

physical path to the file you want to delete. For example, to delete the file C:\Program
Files\app_name.exe, which is found under the MyApp software key, add:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyApp

iii) Click Add to add the entry.
e) Repeat step d to add all files for a registry key that you want to delete.

8. To retain the data in specific folders, or for specific files and files types:

a) Click Excluded files or folders to expand the section.
b) Add the list of files and folders you want to exclude from the Data Delete operation in the

same format that you used for the Custom Data Delete.
c) If you want to force a Data Delete operation on files or folders in the excluded files and

folders list that you specified in the preceding step, click To force a Data Delete operation
on files or folders located in the above list.

d) Add the list of files and folders in the provided field.

NOTE For more information about the format of the commands used, see "Creating a Data
Delete Policy" on page 223.

9. To specify other options:

a) If not already expanded, click Options.
b) If you want to perform additional deletions, select Perform additional deletions and select

one of the following options:
● Wipe recoverable files: This option securely erases any previously deleted files that are

recoverable.
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● Erase free space: This option securely erases any data that is left in the used disk
space.

c) If you want to make the targeted device unbootable, select Make the target device
unbootable and select one of the following options:
● Immediately after the Data Delete operation is complete: This option does not

provide any log file.
● After the log file is uploaded: This option stops the device from booting into the

operating system after the Deletion log file is uploaded.

d) If you do not want to force a reboot of the device that has open or locked files or full-disk
encryption enabled, select the Do not force reboot if the target device has locked files
or full disk encryption enabled. In such cases, the Data Delete operation pauses until the
device is rebooted.

10. When you have defined all appropriate descriptions, click Save.

Using Data Delete Policy Templates
Policy templates are provided that contain sample text and examples for selected Data Delete scenarios.
You can use policy templates to create Data Delete policies much faster by copying and pasting the
appropriate text.

The following sample Data Delete scenarios are available:
● I have CheckPoint Full Disk Encryption.
● I want to delete sensitive files first, and then disable the Cisco VPN on the device.
● After the Windows user profile folders and files are deleted, I just need to make the device

unbootable as fast as possible.

To use Data Delete Policy templates:

1. In the Create and Edit Data Delete Policies page, click View Policy Templates. The Policy
Templates windows shows.

NOTE You can resize and move the window.

2. Click the appropriate scenario to expand.

3. Copy and paste the sample text to each appropriate field in the corresponding section.

4. In the Options section on the Create and Edit Data Delete Policies page, select the same
options you see in the Example.

5. Click Close.

Working with Deletion Policies
Security Administrators and Security Power Users can manage existing deletion policies in the following
ways:

● View the settings of a deletion policy
● Edit the settings of a deletion policy
● Create a copy of a deletion policy
● Delete a deletion policy
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NOTE You can edit or delete a deletion policy without impacting any active Data Delete requests that
are using the deletion policy. All active requests are processed as usual using the deletion policy
configurations that were in place when the request was created.

To edit, copy, or delete a deletion policy:

1. On the navigation bar, click > Data Delete > View and Manage Data Delete Policies. The
View Data Delete Policies page opens showing all currently defined Deletion Policies.

2. Click the view link of the deletion policy you want to modify. The Create and Edit Data Delete
Policies page opens to show the current configuration of the selected deletion policy.

3. Do one of the following:

● To edit the existing settings for this deletion policy, make your changes and click Save. For
details, see "Creating a Data Delete Policy" on page 223.

● To create a copy of this deletion policy, which you can then edit, click Copy. The new
deletion policy is added to View Data Delete Policies page with the name "Copy of <deletion
policy name>".

● To delete this deletion policy, click Delete and on the confirmation dialog click OK.The
deletion policy is deleted.

Tracking Data Delete Status
You can view real-time status updates on the progress of Data Delete requests. Additionally, upon
successful completion of a Data Delete operation, a Deletion Log is created that shows all files and
folders that were deleted.

NOTE To view an audit log of completed security actions related to Data Delete requests, see "Security
Audit Logs Report" on page 184. To export a report that provides statistics on the Data Delete requests
submitted for your account, see "Security Posture Report" on page 154.

Viewing Data Delete Status

To view the status of a Data Delete request:

1. On the navigation bar click > Data Delete > Data Delete Summary Report.

2. On the Data Delete Summary Report page at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the results using one or more of the following criteria:

● To filter results by device group, in the Group is field open the list and select the appropriate
Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group
to which you are assigned.

● To filter results by a specific Identifier, Make, Model, or Serial Number, or custom field (if
applicable), in the and the field open the list and select the value type.
In the is or contains field enter the value to search for or use theChoose feature. For more
information on theChoose feature, see "Editing Asset Information" on page 84.
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● To filter by request name, in the and the Request Name is or contains field, enter all or
part of the complete name of the Data Delete request.

● To filter by Status, in the and the Data Delete Status is area, select one or more
checkboxes from these possible values:
○ Requested: The request was submitted and is in a transitory state while the Data Delete

instructions are set up. Data Delete requests stay in this state briefly.
○ Launched: The Data Delete instructions were sent to the targeted device, and that

device has called in and received the Data Delete request instructions.
○ Triggered: For the Panasonic BIOS wipe only, this state is similar to Launched, but it is

a final state. Panasonic BIOS wipe does not return a Fail or Done state for Data Delete
requests.

○ Canceled: The Data Delete request was cancelled.
○ Cleared: The targeted device was recovered before the Data Delete operation started.

The Absolute Investigations team has cancelled the request.
○ Set, Awaiting Call: The Monitoring Center is configured to send the Data Delete

instructions to the targeted device on its next call.
○ Completed, Attempting to Upload Log File (If Applicable): Data Delete has

completed on the targeted device, however the agent is unable to send the log file to the
Monitoring Center. If specified for your account or the device, the agent continues to
initiate calls to the Monitoring Center until the log file is uploaded to it.

○ Completed, Log File Uploaded: Data Delete has completed on the targeted device
and the agent has sent a log file with details of the Data Delete operation to the
Monitoring Center.

○ Failed: The Data Delete request failed to run on the targeted device. Contact Absolute
Technical Support.

○ Processing: The Data Delete request is being created. Data Delete requests go through
the Processing state before they enter the Requested state.

● To filter by Data Delete options, in the and the Data Delete Type is area, select one or
more checkboxes from the following possible choices:
○ Custom Policy
○ All Files
○ Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS
○ Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, and OS
○ Firmware Drive Wipe
○ Mobile Device

Formore information about these options, see "Data Delete Settings" on page 217.

● To filter by reason, in the and the Data Delete Reason is area, select one or more
checkboxes from the following possible choices:
○ Missing indicates the device is lost or misplaced.
○ End of Lease / Life indicates the device is at the end of its functional lease or life.
○ Other represents all other reasons for the Data Delete request.

3. Click Show results to regenerate the report using specified criteria.
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The Data Delete Summary Report shows all devices that have had Data Delete requested. For
each device listed, the Data Delete Summary Report includes the following information:

● Identifier: the targeted device’s Identifier.
● Request ID: the identifier assigned to the Data Delete request by the system.
● Request Name: the name of the Data Delete request.
● Make: the targeted device’s make.
● Model: the targeted device’s model.
● Serial Number: the targeted device’s serial number.
● Requested On: the date and time when the Data Delete was requested.
● Status: the current status of the Data Delete request. Possible values include:
● Type: the Data Delete policy and options that were set for this request.
● Reason: the reason for the Data Delete request.

NOTE If Custom Action Fields are associated with the Data Delete request, a column for each
custom field shows on the far right of the report. For more information, see "Managing Custom
Action Fields" on page 206.

You can perform the following additional tasks on the generated report, if desired:

● To download the report, click . For more information, see "Downloading Reports" on page
96.

● To print the current page of the report, click . For more information, see "Printing Reports"
on page 94.

● To save the filters you used to generate the report, click . For more information, see
"Saving Report Filters" on page 95.

Data Delete Details Page
The Data Delete Details page shows the setup information for each Data Delete request. This page also
provides a link to the Deletion Log file after the Data Delete operation has completed. See "Deletion Log
Files" on page 233.

To open the Data Delete Details page:

1. Complete the steps in the task, "Viewing Data Delete Status" on page 226.

2. On the Data Delete Summary Report page, click the view link for the appropriate device. The
Data Delete Details page opens showing the following information:

● Request ID: the identifier assigned to the Data Delete request by the system.
● Identifier: the targeted device’s Identifier.
● Make: the targeted device’s make.
● Model: the targeted device’s model.
● Serial Number: the targeted device’s serial number.
● Asset Number: the asset number of the targeted device.
● Last Call: the date and time (including the timezone) of the targeted device’s last call to the

Monitoring Center.
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● Reason for Data Delete Request: the reason specified for initiating the Data Delete
operation on this device, which could include one of the following:
○ Missing means the device is lost, but not stolen.
○ End of Lease / Life means the device is nearing the end of its lease, is going to be

retired, or is going to be taken out of commission.

IMPORTANT For a Device End of Life - Data Delete request to complete successfully,
the device must be connected to the Internet through a LAN connection. If a device is
using a wireless connection, its Data Delete request remains pending.

○ Other means this device is being prepared for reassignment or removed for some reason
other than those provided.

● Perpetual Deletion: shows a Yes or No value, depending on whether perpetual deletion was
applied.

● Ignore hard drive serial number check: specify whether Data Delete should override the
Hard Disk Serial Number (HDSN) check and continue even when the HDSN is unknown or
changes during the request’s lifecycle.

IMPORTANT Use the Ignore hard drive serial number check option with caution.
Overriding the HDSN check before you perform a Data Delete operation may delete data
created or owned by any post-loss possessors of the device or on an unrelated hard drive.

● Number of Data Overwrites: shows the number of data wipes selected. Possible values
are 1, 3, or 7.

● Data Delete type: shows the delete options configured for the request, with the following
possible values:
○ Custom Policy: the operation deletes specific files and folders.
○ All Files: the operation deletes all files except the Operating System.
○ Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS: the operation deletes all files,

including the Operating System, and, upon completion of the first Data Delete operation,
wipes the connected hard drives. The Data Delete request is prompted by a security
breach and a need to remove sensitive data from a device.

○ Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe & OS: the operation deletes all
files including the Operating System and wipes the hard drive after the request is
complete. The Data Delete request is prompted by the need to retire the device because
of end of lease or life requirements.

IMPORTANT For a Device End of Life - Data Delete request to complete successfully,
the device must be connected to the Internet through a LAN connection. If a device is
using a wireless connection, its Data Delete request remains pending.

○ Firmware Drive Wipe: also known as the Panasonic BIOS Wipe, this type of Data
Delete is supported on the BIOS level for specific Panasonic devices.

○ Mobile Device: the operation runs on the mobile device and deletes all e-mail
messages, e-mail accounts, contacts, phone logs, and any other type of data saved on
the device.

● Set for deletion: shows the directory for the information you want to delete.
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● Include File Date Attributes in the Data Delete log: indicates whether the file date
attributes are included in the Deletion log file. For more information, see "Deletion Log Files"
on page 233.

● Agreement: indicates whether the I Accept the agreement checkbox was selected when
the request was prepared.

● Requestor Username: shows the name of the Security Administrator or Security Power
User who submitted the request.

● Data Delete Comment: shows the comment made by the Security Administrator or Security
Power User who submitted the request.

● [Custom Action Fields]: shows the value for each custom field, if one or more Custom
Action Fields are associated with the Data Delete request. For more information, see
"Managing Custom Action Fields" on page 206.

● Data Delete Status table: shows information on the status of the delete request and includes
the date and time when each status was achieved. This table includes:
○ the progressive steps that form the Data Delete operations performed on this device
○ the Status of each Data Delete operation
○ the Date in the dd/mm/yyyy hh:mm:ss AM or PM format
○ the User who requested this operation
○ any Details

Viewing or Printing an End of Life Data Delete Certificate
For devices that are at the end of their lifecycle or are nearing the end of a lease period, you can request
a Data Delete to remove sensitive information from such devices. In such cases, if the Data Delete type
is Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, & OS, Security Administrators and Security
Power Users can view and print an End of Life (EOL) Data Delete Certificate for compliance purposes.
Such certificates are useful in proving that the device that was retired or taken out of circulation does not
contain sensitive information.

The following information is available in the certificate:
● Information about the Data Delete Request and the device, including:

○ Request Name: the name of the Data Delete request
○ Identifier: the device’s Identifier
○ Make: the name of the device manufacturer
○ Model: the model name and number of the device
○ Serial Number: the device’s serial identification number
○ Asset Tag: any specific tag added to the device
○ Device Name: name of the device
○ Data Delete Type: type of the Data Delete request, that is All Files, Sector Wipe & OS
○ Started: date and time when the Data Delete request started running on the device
○ Finished: date and time when the Data Delete request completed
○ Data Delete Launched By: e-mail address or username of the Security Administrator or

Security Power User who requested the Data Delete operation

● Information about the hard drive where the Data Delete operation happened, including:
○ Drive: the number of the drive in the device
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○ Model: the model number of the drive
○ Serial Number: the serial number of the drive
○ Interface Type: the type of drive, for example, whether it is a disk drive or a solid state drive
○ Sector Size: the size of individual sectors on the drive
○ Total Sectors: the total number of individual sectors on the drive
○ Reallocated Sectors: the number of sectors that were reallocated due to the Data Delete

operation
○ SMART Drive Status: information about whether the drive contains Self-Monitoring,

Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T)
○ Size: the total size of the drive
○ Data Delete Speed (MB/sec): the speed in MegaBytes (MB) per second at which the Data

Delete operation was run
○ Data Delete Duration (mm:ss): the total duration in minutes that it took for the Data Delete

operation to run
○ Status: the status of the drive, whether the information was wiped or otherwise

● Information about the certifying authority including:
○ Name and signature of the Data Security Operator, commonly also the Security

Administrator
○ Name and signature of the supervisor of the Data Security Operator

To view or print an End of Life Data Delete Certificate:

1. On the Data Delete Summary Report, click the view link of the Data Delete operation for which
you want to view or print the End of Life Data Delete certificate.

2. On the Data Delete Details page, click View Certificate (PDF) to open the certificate file.

NOTE If your browser’s security is set to prompt you before opening or downloading files, click
Open or Save As to open or save the PDF file.

3. Print the certificate PDF using the appropriate printer attached to your device.

Removing Details of a Data Delete Operation
In certain circumstances, you may no longer need to save the details of a particular Data Delete
Request. Some examples are when a Data Delete Request was cancelled, completed, or the device
recovered successfully. You can remove the details of such a Data Delete operation from the Absolute
console.

IMPORTANT Exercise caution in removing the details of a Data Delete operation, because after you
remove the details of a Data Delete operation, you cannot restore the details.

To remove details of a Data Delete operation:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link of the Data Delete operation for
which you want to remove details.
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NOTE If you have not done so already, it is strongly recommended that you download the log
file first, before you remove these Data Delete details.

2. On the Data Delete Details page, click Remove Details.

3. A confirmation message opens. Click OK to remove the details of the Data Delete operation and
the log file.

Forcing a Data Delete Operation to Complete
You cannot start a second Data Delete operation on a specific device when an existing process is
already underway.

If a Data Delete operation fails to complete, you can force it to complete, which sets the status of the
Data Delete operation in the database to Complete, and lets you start a new Data Delete operation.
Doing this does not affect any processes currently running on any devices, and does not stop any Data
Delete operations that are currently in progress.

After you have forced a Data Delete operation to complete, you are not able to undo the status change.

To force a Data Delete operation to complete:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link of the Data Delete operation you
want to force to completion.

2. On the Data Delete Details page, click Complete Request.

3. On the confirmation message, click OK to complete the Data Delete operation.

Clearing Perpetual Data Delete
If a Data Delete request was submitted with the Perpetual Deletion option, you can stop the Perpetual
Data Delete on a targeted device.

IMPORTANT Perpetual Data Delete can be stopped only after the initial deletion cycle has completed.

To clear Perpetual Data Delete:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link of the Data Delete operation that
was requested with the Perpetual Deletion option.

2. Click Clear Perpetual Data Delete Flag.

3. On the confirmation message, click OK to clear Perpetual Data Delete for the Data Delete
request.

Deleting or Cancelling a Data Delete Request
Before Data Delete is started on the targeted device, you can delete or cancel a Data Delete request,
depending on its status. If the Data Delete request’s status is Draft, it can be deleted. If the Data Delete
status is Requested or Set Awaiting Call, the request cannot be deleted, but you can cancel it.

The following tasks are included in this section:
● Deleting a Draft Data Delete Request
● Cancelling a Data Delete Request for a Single Device
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● Cancelling Data Delete Requests for Multiple Devices

Deleting a Draft Data Delete Request

To delete a draft Data Delete request:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link for the draft Data Delete
operation.

2. Review the details of the draft to ensure it is the one you want to delete.

3. Scroll to the bottom of the page and click Delete.

4. On the confirmation message, click OK to confirm the delete operation.

Cancelling a Data Delete Request for a Single Device

To cancel a Data Delete request with a status of either Requested or Set, Awaiting Call:

1. On the Data Delete Summary page, click the view link for the appropriate Data Delete operation.

2. Review the details of the request to ensure this is the one you want to cancel.

3. Click Cancel Request to cancel the Data Delete request.

4. On the confirmation message, click OK to confirm the cancellation.

Cancelling Data Delete Requests for Multiple Devices

To cancel multiple Data Delete requests with a status of either Requested or Set, Awaiting Call:

1. On the Data Delete Summary page in the results grid, do one of the following:

● To cancel one or more Data Delete operations, select the checkbox next to each Data
Delete operation you want to cancel.

● To cancel all Data Delete operations on the current page, select the checkbox next to
Identifier in the top row of the results grid.

2. Click Edit Requests for Selected Devices. The Edit Selected Devices dialog opens.

3. In the Action column of the Requested and Set, Awaiting Call rows, open the list and select
Cancel Request.

4. Click Submit. The Data Delete requests for all selected devices are cancelled.

Deletion Log Files
When a Data Delete request is complete, a Deletion Log file is uploaded and made available on the Data
Delete Details page. A Deletion Log file provides details on what was deleted from the targeted device.

NOTE Dates and times in a log file are expressed in the Coordinated Universal Time (UTC) format.

Deletion Log Files include the following information about the Data Delete operation:
● Completion Date: the date and time when the delete request completed on the targeted device.
● Data Delete Type: indicates the deletion type. Possible values are:
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○ All Files Except OS
○ All Files Including OS
○ Specific Files/Directories (Windows devices only)

● Data Delete Reason: indicates why the Data Delete request was run. Possible values are:
○ Missing
○ End of Life / Lease
○ Other

● Identifier: the Identifier of the targeted device.
● Model: the targeted device’s model.
● Make: the targeted device’s make.
● Serial Number: the targeted device’s serial number.
● Asset Tag: the targeted device’s asset tag, which is an optional user-defined tracking number.
● Device Name: the targeted device’s network name.
● Started: the date and time when Data Delete began running on the targeted device.
● Deleted File List: the full path of all deleted files.
● Finished: the date and time when the Data Delete process was completed.
● Data Overwrites: the number of data wipes performed.
● File List: a list of all files deleted in the operation.

If the Include File Date Attributes option was selected when the Date Delete was requested, the
file date attributes (Created,Modified, andAccessed) for each file are listed in tab-delimited
format.

NOTE For Windows devices, the Accessed date shows only if the following setting is enabled
in Classic Account Settings: Enable last file access date and time stamps (Windows
devices only). For more information, see "Editing Classic Account Settings" on page 55. For
Mac devices, no setting is required. Last file access dates and times are always logged and
included in the Deletion log file.

IMPORTANT In a post-theft scenario, the Accessed date for a file may be later than the
Incident Date. The Accessed date is not necessarily indicative of a file which was compromised
post-theft. Undetected malware, antivirus and spyware scans, automated backup and other
similar applications may all trigger an Accessed date change, indicating when the file was last
accessed. As a result, this value should be considered useful for determining whether a file has
definitively not been accessed, but not the converse.

● e-mail Accounts: for Android phones only: a list of all e-mail accounts deleted from the mobile
device during the Data Delete operation.

● Recoverable Files Deletion Start Date applies to All Files and All Files - Security options
only: the date and time when the Data Delete operation started wiping the recoverable files.

● Recoverable Files Deletion End Date applies to All Files and All Files - Security options
only: indicates the date and time when the Data Delete Operation finished wiping the recoverable
files.
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Viewing the Deletion Log File
When the Data Delete request is complete, the status updates to Completed, Log File Uploaded and
the Deletion Log becomes available, letting you download and view the results of the Data Delete
operation.

The following tasks are included in this section:
● Viewing the Deletion Log for a Single Device
● Viewing the Deletion Logs for Multiple Devices
● Viewing the Deletion Log on a Mobile Device

Viewing the Deletion Log for a Single Device

To download and view the Deletion Log file:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link for the appropriate Data Delete
operation.

2. On the Data Delete Details page, click View deletion log.

3. The File Download dialog opens, where you take one of the following actions:

● Click Open to open the log file.
● Click Save to save the file to your local device.

The log file is in text (.txt) format and can be viewed using any text file editor.

Viewing the Deletion Logs for Multiple Devices

To download a .ZIP file containing the log files for multiple Data Delete operations:

1. On the Data Delete Summary page in the results grid, do one of the following:

● To view the log file for one or more completed Data Delete operations, select the checkbox
next to each Data Delete operation.

● To view the log files for all completed Data Delete operations on the current page, select the
checkbox next to Identifier in the top row of the results grid.

2. Click Download Log Files for Selected Devices.

3. If the Download Log File(s) for Selected Devices dialog opens, click Download.

NOTE This dialog is shown only if you selected one or more Data Delete operations that do not
have a status of Completed, Log File Uploaded.

4. The File Download dialog opens, where you take one of the following actions:

● Click Open to extract the .ZIP file and view the individual log files.
● Click Save to save the .ZIP file to your local device.

The individual log files are in text (.txt) format and can be viewed using any text file editor.
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Viewing the Deletion Log on a Mobile Device

To download and view the log file on a mobile device:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link for the appropriate Data Delete
operation.

2. On the Data Delete Details page, click View deletion log.

3. In the File Download dialog, click Save to save the file to your local device.

4. Save the log file with an .xml file extension.

You can view the log file using any XML viewer or a web browser.
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Chapter 10: Using Device Freeze

The Device Freeze feature lets Security Administrators and Security Power Users target specific devices
and show a full screen message restricting users from operating the device.

NOTE Depending on the configuration of your account, the Device Freeze functionality described in this
chapter may not be available.

The Device Freeze operation happens at the operating system (OS) level and, when it is in effect, a full
screen message shows on the device. When you freeze a device, only the selected message is shown
on-screen and no Windows components (such as Task Manager) are accessible. Windows continues to
run in the background and the user is able to switch between Windows by pressing Alt+Tab keys to save
any open documents or close any windows open at the time.

The Device Freeze feature is persistent. The frozen state persists on device reboot even when the device
is rebooted in safe mode. The freeze shows again when the OS reloads. If a user reinstalls the OS, the
device freezes again when the agent self-heals.

Security Administrators and Security Power Users can manage Device Freeze operations in the following
ways:

● Submit Device Freeze requests
● Create and manage Device Freeze offline policies
● Track the Device Freeze status of devices
● Unfreeze a frozen device

NOTE Security Power Users can perform Device Freeze operations on only those devices that belong
to the Device Group to which they are assigned.

This chapter includes the following sections:
● Minimum System Requirements
● Working with Device Freeze Requests
● Managing Device Freeze Offline Policies
● Tracking Device Freeze Status
● Unfreezing a Frozen Device
● Managing Custom Device Freeze Messages

Minimum System Requirements
Currently, the Device Freeze feature is available for devices that meet the following minimum system
requirements:

● Operating systems: the targeted device must be running a supported version (open the Absolute
console's help system and search for supported platforms for managed devices) of one of the
following operating systems:

– Windows
– macOS
– Android
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– Chrome OS (installed on Chromebooks only)

NOTE Device Freeze offline policies are supported on Windows devices only.

● Agent: For Windows, Mac, and Android devices, the targeted device must have an agent status
of Active, meaning that the agent is installed and regularly calling in to the Absolute Monitoring
Center.

● Chromebook extension: The Chromebook extension must be activated on the targeted device,
meaning that the extension is deployed and regularly calling in to the Absolute Monitoring Center.

Working with Device Freeze Requests
Authorized security personnel can submit a Device Freeze request, which is associated with a Device
Freeze message, on any device in their account. The device can be set to freeze on the next agent call,
or on a specific date in the future. You need an authorization code to request a Device Freeze. For more
information, see "Requesting a Security Authorization Code" on page 206.

When initiated, the Device Freeze operation runs on the next agent call, even if the user does not log in
to the operating system. If a system restart interrupts the Device Freeze operation, the freeze persists on
the device on restart and when the operating system loads. When a device is frozen, you can either use
the Absolute console to unfreeze it or generate a passcode to let users manually unfreeze the device. For
more information, see the following topics:

● "Viewing the Unfreeze Passcode" on page 262
● "Unfreezing a Frozen Device" on page 261

IMPORTANT If you initiate a Device Freeze on a device with an outstanding Data Delete request or
initiate a Data Delete Request on a device that has an outstanding Device Freeze request, the Device
Freeze request is initiated after the Data Delete request is completed.
However, you can't submit a Device Freeze request for the following devices:
- Windows devices with an outstanding Device End of Life - Data Delete request
- Mac devices with an outstanding All Files - Security Data Delete request
- Devices with an open Investigation Report

This section provides information on the following topics:
● Requesting a Device Freeze
● Cancelling a Device Freeze Request
● Removing Device Freeze Request Details

NOTE You can create Alerts to notify you when these security actions are initiated. For more
information, see "Creating New Custom Alerts" on page 19.
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Requesting a Device Freeze
NOTE The following instructions presume you have already signed and delivered the Security
Administration Authorization Agreement to Absolute and that you have selected your Security
Authentication Method. For more information, see "Security Administration Authorization Agreement" on
page 201.

To request a Device Freeze:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Request Device Freeze to open the Request
Device Freeze page.

2. If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, at the Request
Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your e-mail for themessage.

3. In the Request Name field, enter an appropriate name for your Device Freeze request. This
value does not need to be unique.

4. Click Select devices.

5. On the Select devices dialog, select one or more devices by doing the following:

a) In theWhere Group is field, open the list and select the appropriate Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the device group
to which you are assigned.

b) In the Please select a field field, open the list and select one of the following filter criterion:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if

applicable
○ Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique

identifier associated with the subscriber
○ Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable

c) If you want to show devices that meet specific criteria, enter the appropriate information in
the remaining two fields. For example, you may want to show only those devices where the
Username field begins with the letters Admin.
Alternatively, to show all devices in the selected Device Group, leave these two fields blank.

d) Click Filter. The Select devices dialog refreshes to show a list of devices that match your
criteria.

e) Select the appropriate devices by doing one of the following:
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● To select individual devices, select the checkbox for each device.
● To select all devices shown on this page, select the checkbox in the header.
● To select all devices in this device group, hover your mouse over the down arrow in the

checkbox in the header. Click the Select All <n> Records (where <n> is the number of
records) to select all of the devices that meet the filter criteria you set earlier.

f) With the appropriate devices selected, click Select devices. The Request Device Freeze
page refreshes with a list of all selected devices.

NOTE If you find that the list of selected devices includes devices that were included in error,
you can remove these devices from the list. To remove such devices, click the Remove link in
the last column for the appropriate device. The Request Device Freeze page refreshes to show
the updated list of devices.

6. In the Select a message field, open the list and select the message you want to associate with
this Device Freeze request. A preview of the message shows in the Preview of the message
field.

7. In the Schedule Freeze Date area, click the field and select one of the following options to
specify when you want the freeze to occur:

● To freeze the selected devices the next time they successfully connect to the Absolute
Monitoring Center, select On next agent call.

● To schedule the selected devices to be frozen on a future date:
i) Select On or after date.
ii) In the date field, enter a date in the defined date format, or click the Calendar icon and

select a date. Any future date within one year of the current date is supported.

NOTE Each device will be frozen on its first successful connection to the Absolute
Monitoring Center on or after the selected date.

8. In the Select a Passcode Option area, do the following:

a) Click the Select code length field and select the length of the passcode. The options are 4
digits and 8 digits.

NOTE If you are freezing one or more Android devices, select 4 digits.

b) Select one of the following options for generating the unfreeze passcode:
● Generate a different random passcode for each device to auto-generate and use a

different unlock passcode for each of the targeted devices.
● Generate the same random passcode for each device to auto-generate and use the

same unlock passcode for each of the targeted devices.
● Specify a numeric passcode of the selected length for each device to enter a

custom passcode to use for all devices in this request. Enter the passcode in the field,
ensuring that the length of the passcode matches the option you selected in step a.

For more information about the unfreeze passcode, see "Viewing the Unfreeze Passcode" on
page 262.
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9. If the Custom Action Fields area shows, complete the fields, as required, to add additional
information about this Device Freeze request.

NOTE For more information about adding, editing, and removing Custom Action Fields, see
"Managing Custom Action Fields" on page 206.

10. At the Email Notification area, do the following:

a) If you want to receive a notification when the Device Freeze status of any of the devices
changes, select the Send me status updates for each device checkbox.

b) To send status update notifications to other users, in the field type the e-mail address of
each contact, separated by a semicolon.

NOTE If the request applies to multiple devices, you may receive numerous email messages.

11. The Force reboot before freezing device (Windows Devices Only) checkbox is selected by
default. This setting forces the device to reboot when the Device Freeze request is deployed,
which prevents the current user from switching between applications and saving their work. It
also enables the Device Freeze message to show on the device before a user attempts to log in
to the operating system.

If your targeted device is running theWindows operating system, ensure that you leave this
checkbox selected.

NOTE Devices running Mac operating systems automatically reboot when the Device Freeze
request runs, regardless of whether this checkbox is selected or not.

12. At the Consent to Install Software area, select the checkbox to indicate that you consent to the
installation of additional software components on the selected devices for the purpose of
processing the Device Freeze.

13. Click Submit, to refresh the Request Device Freeze page and show the Provide
Authentication area, where you do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

For more information, see "Security Authentication Methods" on page 204.

14. Click OK.

The Device Freeze request is created.

IMPORTANT After you click OK on the Provide Authentication page, you cannot change the
Device Freeze Request. However, you can cancel the request, provided it has was not started
on the targeted device. See "Managing Custom Device Freeze Messages" on page 264.

15. If the request is not scheduled to occur at a future date and the device is RTT enabled, a dialog
opens prompting you to force a call to the device using MCIC. If necessary, force a call to the
device. For more information, see "Initiating a Forced Call" on page 191.
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When the device receives and processes the SMS message, depending upon the Device Freeze
defaults set for the account, the device freezes.

Depending on the option you selected in the Schedule Freeze Date area, one of the following scenarios
applies:

● If you selected On next agent call, the request has a status of Freeze Requested and the
device is frozen on the next successful agent call.

● If you selected On or after date, the request has a status of Scheduled Freeze Pending and the
device will be frozen on the first successful agent call that occurs on or after the selected date.

Cancelling a Device Freeze Request
You cannot file an Investigation Report for a stolen device until all outstanding freeze requests are
completed or cancelled.

If the stolen device is frozen, you need to unfreeze it before you can submit an Investigation Report. To
submit an unfreeze request to return the frozen device to an operational state, follow the task,
"Unfreezing a Frozen Device" on page 261..

IMPORTANT You can cancel a Device Freeze request before it is deployed on the targeted device;
therefore the Device Freeze request must have a status of Freeze Requested, Scheduled Freeze
Pending, or Freeze Scheduled.

You can cancel the Device Freeze request for a single device or for multiple devices:
● Cancelling a Device Freeze Request For a Single Device
● Cancelling Device Freeze Requests For Multiple Devices

Cancelling a Device Freeze Request For a Single Device

To cancel a Device Freeze request for a single device:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page at the Search Criteria area, enter all appropriate
criteria and click Show results.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that contain a Device Freeze request.

3. At the far right side of the grid click the Edit or View link for the appropriate device.

4. The Device Freeze Details page opens to show the details for the selected request. Click
Cancel Request. The Device Freeze request is cancelled.

Cancelling Device Freeze Requests For Multiple Devices

To cancel the Device Freeze requests for multiple devices at the same time:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page at the and the Device Freeze Status is area,
select the Frozen checkbox and clear all other checkboxes.
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3. Enter all other appropriate criteria and click Show results.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that match your search criteria.

4. Select the devices in one of the following ways:

● This Page Only: in the leftmost column of the top row of the results grid select the
checkbox to select only those devices that show on the current page of the Device Freeze
Summary Report results grid.

● Select All Records: hover your mouse over the list button in the leftmost column of the top
row of the results grid and click the Select All <n> Records link, where <n> is the total
number of devices that match your filter criteria. These devices show up on different pages
of the Device Freeze Summary Report results grid.

The Device Freeze Summary Report refreshes to show the checkboxes for the selected devices
checked.

5. Click Edit selected devices to open the Edit Selected Devices dialog.

6. In the Action column of the Freeze Requested row, open the list and select Cancel Request.

7. Click Submit. The Device Freeze requests for all selected devices are cancelled.

Removing Device Freeze Request Details
In certain circumstances, you may no longer need to save the details of a particular Device Freeze
Request. Some examples include when a Device Freeze Request is cancelled or completed, or when the
device is recovered successfully.

WARNING! Exercise caution when removing the details of a Device Freeze Request because when
removed, you cannot restore these details.

You can remove the details of the Device Freeze Request for a single device or for multiple devices:
● Removing Details of a Single Device Freeze Request
● Removing Details of Multiple Device Freeze Requests

Removing Details of a Single Device Freeze Request

To remove details of a single Device Freeze Request:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page enter all appropriate criteria and click Show
results.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that contain a Device Freeze request.

3. Click the View or Edit link for the appropriate request. The Device Freeze Details page opens to
show the details for the selected request.

4. Click Remove Details. The Confirm Removal of Device Freeze Details page opens.

5. Click OK. The Device Freeze Request details are deleted from the Absolute console.
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Removing Details of Multiple Device Freeze Requests

To remove details of multiple Device Freeze Requests:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page at the and the Device Freeze Status is area,
select the Unfrozen With Agent Call, Request Cancelled, and Unfrozen With Passcode
checkboxes. Clear all other checkboxes.

3. Enter all other appropriate criteria on this page, and then click Show results.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that match each selected Device Freeze Status.

4. Select the devices in one of the following ways:

● This Page Only: in the leftmost column of the top row of the results grid and select the
checkbox to select only those devices that show on the current page of the Device Freeze
Summary Report results grid.

● Select All Records by hovering your mouse over the list button in the leftmost column of
the top row of the results grid and clicking the Select All <n> Records link, where <n> is
the total number of devices that match your filter criteria. These devices show up on different
pages of the Device Freeze Summary Report results grid.

The Device Freeze Summary Report refreshes to show the selected devices.

5. Click Edit selected devices to open the Edit Selected Devices dialog.

6. In the Action list for each Device Status, select Remove Details.

7. Click Submit. The Device Freeze Request details for all selected devices are deleted from the
Absolute console.

Managing Device Freeze Offline Policies
Authorized security personnel can create a Device Freeze offline policy to freeze devices that have not
contacted the Monitoring Center for a specified number of days. Offline policies ensure that your
managed devices are protected even when a device is powered off or a network connection is not
available.

Depending on the needs of your organization, you may want to create one offline policy and apply it to all
of your managed devices, or create multiple offline policies, with different settings, and assign groups of
devices to each of them. You can also designate an offline policy as the default policy to apply
automatically to newly activated devices.

A new offline policy is activated on its associated devices on the next agent call. The policy’s Timer then
begins to count down on each device. You can set the Timer Period to any value between 4 days and
365 days, and it is reset after each successful agent call. If a device does not call the Monitoring Center
before the Timer Period elapses, the device is frozen and an email notification is sent to the Security
Administrator or Security Power User who created the offline policy.

Devices that are frozen by an offline policy are included on the Device Freeze Summary Report. You can
view these devices and unfreeze them as required.

NOTE Device Freeze offline policies are supported on Windows devices only.
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This section provides information on the following topics:
● Creating a Device Freeze Offline Policy
● Working with Existing Offline Policies
● Searching for a Device Freeze Offline Policy
● Editing a Device Freeze Offline Policy
● Designating a Default Offline Policy
● Managing Devices Associated with a Device Freeze Offline Policy
● Deleting a Device Freeze Offline Policy

Creating a Device FreezeOffline Policy

To create a Device Freeze offline policy and assign devices to it:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Create a Device Freeze Offline Policy.

2. If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, at the Request
Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your e-mail for themessage.

3. Under Policy information, enter the following information:

a) Type a name in the Policy Name field and click the Check name availability link to verify
that the name you typed is not in use.

b) Enter a Policy Description.
c) In the Timer Period field type the number of days that must elapse before a device

associated with this policy is frozen. Values between 4 days and 365 days are supported.

4. Click the Freeze Message field and select the message you want to show on a device when it is
frozen. The message text shows in the Preview of the message field.

If the appropriate message does not exist, click theCreate Message link to create a new one. For
more information, see "Creating a Custom Device Freeze Message" on page 264.

5. Under Timer Action, select one of the following options:

● Freeze immediately: After the Timer Period elapses, a forced restart occurs on the device
to freeze it immediately.

● Freeze on next restart: After the Timer Period elapses, the device is frozen the next time it
is started. This is the default option.

6. In the Passcode Options area, select one of the following options:

● Generate a different random passcode for each device to auto-generate and use a
different unlock passcode for each of the targeted devices.

● Generate the same random passcode for each device to auto-generate and use the same
unlock passcode for each of the targeted devices.

● Specify an 8-digit passcode for each device to use a previously generated or custom
passcode. Click the field and enter (or copy and paste) the passcode to use on each device.
For more information, see "Viewing the Unfreeze Passcode" on page 262.
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7. If you want to assign this Device Freeze offline policy to each newly activated device, select the
checkbox next to Default policy for newly activated devices.

If this option is disabled, another offline policy is already set as the default. To set this policy as the
default, you need to remove this designation from the other policy and then set the option here. For
more information, see "Designating a Default Offline Policy" on page 250.

8. Click Save Policy and in the Provide Authentication dialog, do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

9. Click OK. A message confirms that the offline policy is created.

10. Do one of the following, depending on whether you want to associate devices with the offline
policy:

● If you do not want to add devices at this time, click Back.
TheManage Device Freeze Policies page opens. The status of the offline policy is set to
Inactive until the policy is assigned to one or more devices. For more information about adding
devices to an existing offline policy, see "Adding Devices to an Offline Policy" on page 252.

● If you want to add devices to the offline policy, do the following:
i) If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, you need to

request a second authorization code to add devices to the new offline policy. Under
Policy Members, at the Request Authorization Code area, click Request Code.
A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-
email address. Check your e-mail for themessage.

ii) Click Add Devices. A dialog opens.
iii) On the Choose devices to add to this policy dialog, open the where Group is list

and select the appropriate Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device
Group to which you are assigned.

iv) In the Please select a field field, open the list and select a filter criterion.
v) If you want to show devices that meet specific criteria, enter the appropriate information

in the remaining two fields. For example, you may want to show only those devices
where the Username field begins with the letters Admin.
Alternatively, to show all devices in the selected Device Group, leave these remaining two
fields blank.

vi) By default, the list of devices in the results grid is limited to only those devices that are
eligible for assignment to an offline policy. If you want to show all devices that match the
criteria you specified, clear the Show eligible devices only checkbox.

NOTE A device may be associated with only one offline policy.

vii) Click Filter. The Choose devices to add to this policy dialog refreshes to show a list
of devices matching your criteria.
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viii) Select the devices that you want to add:
○ To select individual devices, select the checkbox next to each device you want to

add.
○ To select all devices on this page of the table, select the Select All checkbox.

NOTE You can change the number of records shown per page. For more information,
see "Changing the Number of Records That Show in a Report" on page 84.

ix) Select the checkbox to indicate that you consent to the installation of additional software
components on the selected devices to enable the Device Freeze offline policy.

x) Click Choose device(s) and in the Provide Authentication dialog, do one of the
following:
○ If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your

Password and Authorization Code.
○ If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your

Password and SecurID Token Code.

xi) Click OK.
The dialog closes and the results grid on theManage Device Freeze Policies page refreshes to
show the devices you added.

The policy is applied to the added devices on the next successful agent call. In the interim,
each device's status is set to Assignment Pending.

Going forward, if a device fails to call theMonitoring Center before the Timer Period elapses,
the device is frozen and an email notification is sent to the Security Administrator or Security
Power User who created the offline policy.

Working with Existing Offline Policies
You can use the Manage Device Freeze Offline Policies page to create new offline policies, view and edit
existing offline policies, and manage the devices associated with an offline policy.

To view the list of existing Device Freeze offline policies, and perform actions on them:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Manage Device Freeze Offline Policies.

TheManage Device FreezeOffline Policies page opens to show the list of existing policies. The
following information shows in the table for each policy:

● Policy Name: the name assigned to the policy.
● Device Count: the number of devices associated with the policy.
● Description: a description of the policy.
● Created By: the username of the user who created the policy.
● Last Modified: the date and time when the policy was last updated.
● Status: the current status of the offline policy. Possible values are Active and Inactive.
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NOTE A status of Inactive indicates that the offline policy is deleted, but one or more of its
associated devices have not yet called the Monitoring Center to receive the update. After all
devices make an agent call, the policy is removed from the system. For more information,
see "Deleting a Device Freeze Offline Policy" on page 254.

● Default Policy: you can set only one policy as the Default Policy. A value of Yes indicates
that the policy is designated as the default policy to be assigned to all newly activated
devices.

From theManage Device FreezeOffline Policies page you can perform the following tasks if you
are logged in as a Security Administrator or Security Power User:

● To search for an offline policy, enter Search Criteria and click Show results. For more
information, see "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

● To open an offline policy for editing, in the results grid click the Policy Name link. For more
information, see "Editing a Device Freeze Offline Policy" on page 249.

● To add or remove devices, in the results grid click the Policy Name link. For more
information, see "Managing Devices Associated with a Device Freeze Offline Policy" on
page 251.

● To create a new offline policy, click New policy. The Create and Edit Device Freeze Offline
Policy page opens. For more information, see "Creating a Device Freeze Offline Policy" on
page 245.

● To download the list of policies, click . For more information, see "Downloading Reports"
on page 96.

● To print the current page of the list of policies, click . For more information, see "Printing
Reports" on page 94.

● To save the filters you used to generate the list of policies, click . For more information,
see "Saving Report Filters" on page 95.

Searching for a Device FreezeOffline Policy

To search for a Device Freeze offline policy:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Manage Device Freeze Offline Policies.

2. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the policy that you want to view
using any of the Search Criteria fields as follows:

● In the Policy Name is or contains field, enter the name of the offline policy.
● In the and Policy Description is or contains field, enter several letters that you know are

in the offline policy description.
● Click the field next to or the policy contains a device where the field, select the

appropriate field from the list, and then in the is or contains field, either use Choose or
enter the appropriate value for the offline policy you want to view.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the results of the search.
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Editing a Device FreezeOffline Policy
You can change the settings for an offline policy at any time. If you make changes to the Timer Period,
Freeze Message, or Timer Action settings, your changes are effective on the offline policy’s devices after
the next agent call.

NOTE To change the devices associated with an offline policy, see "Managing Devices Associated with
a Device Freeze Offline Policy" on page 251.

To edit a Device Freeze offline policy:

1. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the policy that you want to edit.
See "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

2. In the results grid, click the Policy Name for the policy you want to edit. The Edit a Device
Freeze Offline Policy page opens.

3. If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, at the Request
Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your e-mail for themessage.

4. Under Policy information, edit the following information, as required:

a) Edit the name in the Policy Name field and click the Check name availability link to verify
that the name you typed is not in use.

b) Edit the Policy Description.
c) In the Timer Period field edit the number of days that must elapse before a device is frozen.

Values between 4 days and 365 days are supported.

5. Click the Freeze Message field and select the message you want to show on a device when it is
frozen. The message text shows in the Preview of the message field.

If the appropriate message does not exist, click theCreate Message link to create a new one. For
more information, see "Creating a Custom Device Freeze Message" on page 264.

6. Under Timer Action, select one of the following options:

● Freeze immediately: After the Timer Period elapses, a forced restart occurs on the device
to freeze the device immediately.

● Freeze on next restart: After the Timer Period elapses, the device is frozen the next time it
is started. This is the default option.

7. A passcode is used to unfreeze a frozen device. In the Passcode Options area, select one of
the following options:

● Generate a different random passcode for each device to auto-generate and use a
different unlock passcode for each device.

● Generate the same random passcode for each device to auto-generate and use the same
unlock passcode for each device.

● Specify an 8-digit passcode for each device to use a previously generated or custom
passcode. Click the field and enter (or copy and paste) the passcode to use on each device.
For more information, see "Viewing the Unfreeze Passcode" on page 262.
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8. If you want to assign this offline policy to each newly activated device, select the checkbox next
to Default policy for newly activated devices.

NOTE If this option is disabled, another Device Freeze offline policy is already set as the
default policy. To set the policy you are editing as the default, you need to remove this
designation from the other policy and then set the option here. For more information, see
"Designating a Default Offline Policy" on page 250.

9. Click Save Policy and in the Provide Authentication dialog, do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

10. Click OK. A message confirms that the policy is edited.

The offline policy is updated on each device on the next agent call. In the interim, the device’s
status is set to Update Pending.

NOTE If a device is frozen, the policy on that device is updated after the device is unfrozen.

Designating a Default Offline Policy
You can designate an offline policy as the default policy to be assigned to all newly activated devices.
You can set only one policy as the default policy.

To designate a policy as the default policy:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Manage Device Freeze Offline Policies.

TheManage Device FreezeOffline Policies page opens to show the list of existing policies.

2. In the results grid, review the values in the Default Policy column to determine if a policy is
already set as the Default Policy (column value is set to Yes).

3. Do one of the following:

● If no policies are set as the default policy, go to step 4.
● If an offline policy is set as the default policy and you want to designate another policy as the

default, do the following:
i) Click the Policy Name link of the policy that is currently set as the default policy. The

Edit a Device Freeze Offline Policy page opens.
ii) If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, at the Request

Authorization Code area, click Request Code.
A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-
email address. Check your e-mail for themessage.

iii) Clear the checkbox next to Default policy for newly activated devices.
iv) Click Save Policy and in the Provide Authentication dialog, do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.
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● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your
Password and SecurID Token Code.

v) Click OK.

4. Click the Policy Name link of the policy that you want to set as the default policy. The Edit a
Device Freeze Offline Policy page opens.

5. If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, at the Request
Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your e-mail for themessage.

6. Select the checkbox next to Default policy for newly activated devices.

7. Click Save Policy and in the Provide Authentication dialog, do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

8. Click OK.

As new devices are activated, the offline policy is applied on each device. Going forward, if a device
fails to call theMonitoring Center before the offline policy’s Timer Period elapses, the device is
frozen automatically and an email notification is sent to the Security Administrator or Security
Power User who created the offline policy.

Managing Devices Associated with a Device FreezeOffline Policy
You can view details about an offline policy’s devices. You can also add devices to an existing offline
policy or remove devices.

NOTE You can associate a device with only one offline policy.

This section describes the following tasks:
● Viewing Devices Associated With an Offline Policy
● Adding Devices to an Offline Policy
● Removing Devices from an Offline Policy

Viewing Devices Associated With an Offline Policy

To view the devices associated with a Device Freeze offline policy:

1. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the offline policy that you want to
view. For more information, see "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

2. In the results grid, click the appropriate Policy Name link to open the policy.

3. Scroll to the Policy Members area. The results grid shows the devices associated with this
policy.

4. Review the list of devices and their associated device details. A device may have any of the
following statuses:
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● Assignment Pending: the policy is assigned to the device in the Absolute console, but the
device has not yet called the Monitoring Center. After a successful agent call, the offline
policy is activated on the device and the device’s status is updated to Assigned.

● Assigned: the offline policy is deployed to the device and the Timer is running.
● Update Pending: the offline policy was edited, but the device has not yet called the

Monitoring Center. After a successful agent call, the offline policy is updated on the device
and the status is updated to Assigned.

● Removal Pending: the device was removed from an offline policy, but the device has not
yet called the Monitoring Center. After a successful agent call, the device is removed from
the offline policy's list of associated devices on the Manage Device Freeze Offline Policies
page.

5. To find a specific device, type an Identifier, Device Name, Username, or Serial Number in the
text field and click Filter Members.

6. To sort the list by specific information, such as Username, click the appropriate column header.
To reverse the sort order, click the column header again.

Adding Devices to an Offline Policy
You can add devices to an existing offline policy at any time. The policy is activated on the device at the
next agent call.

NOTE You can associate a device with only one offline policy.

To add devices to a Device Freeze offline policy:

1. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the offline policy that you want to
add devices to. See "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

2. In the results grid, click the appropriate Policy Name link to open the offline policy.

3. If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, under Policy Members,
at the Request Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your e-mail for themessage.

4. The results grid shows the devices currently associated with this offline policy. Click Add
Devices.

5. On the Choose devices to add to this policy dialog, open the where Group is list and select
the appropriate Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group to
which you are assigned.

6. In the Please select a field field, open the list and select a filter criterion.

7. If you want to show devices that meet specific criteria, enter the appropriate information in the
remaining two fields. For example, you may want to show only those devices where the
Username field begins with the letters Admin.

Alternatively, to show all devices in the selected Device Group, leave these two fields blank.
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8. By default, the list of devices in the results grid is limited to only those devices that are eligible
for assignment to an offline policy. If you want to show all devices that match the criteria you
specified, clear the Show eligible devices only checkbox.

9. Click Filter. The Choose devices to add to this policy dialog refreshes to show a list of
devices matching your criteria.

10. Select the devices that you want to add:

● To select individual devices, select the checkbox next to each device you want to add.
● To select all devices on this page of the table, select the Select All checkbox.

NOTE You can change the number of records shown per page. See "Changing the Number
of Records That Show in a Report" on page 84.

11. Select the checkbox to indicate that you consent to the installation of additional software
components on the selected devices to enable the Device Freeze offline policy.

12. Click Choose devices and in the Provide Authentication dialog, do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

13. Click OK.

The dialog closes and the results grid refreshes to show the devices you added. The offline policy
is assigned to each device on the next successful agent call. In the interim, the device’s status is
set to Assignment Pending.

Going forward, if a device fails to call theMonitoring Center before the offline policy’s Timer Period
elapses, the device is frozen and an email notification is sent to the Security Administrator or
Security Power User who created the offline policy.

Removing Devices from an Offline Policy
You may need to remove devices from an existing offline policy. For example, you cannot submit a
Investigation Report on a device until the device is removed from its offline policy.

NOTE If a device’s status is Frozen By Policy, or a change to this status is imminent, you cannot
remove the device from the offline policy.

To remove devices from a Device Freeze offline policy:

1. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the policy from which you want
to remove devices. See "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

2. In the results grid, click the appropriate Policy Name link to open the offline policy.

3. Scroll to the Policy Members area. The results grid shows the devices associated with this
offline policy.

4. Select the devices that you want to remove:

● To select individual devices, select the checkbox next to each device you want to add.
● To select all devices on this page of the table, select the Select All checkbox.
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NOTE You can change the number of records shown per page. See "Changing the Number
of Records That Show in a Report" on page 84.

5. Click Remove Selected Devices.

A message confirms that the selected devices are removed from the offline policy, but the offline
policy is not removed from the device until the next successful agent call. In the interim, the
device’s status is set to Removal Pending.

NOTE Devices that are removed from an offline policy are not frozen if they are offline for a period of
time. To ensure that your managed devices are protected at all times, add these removed devices to
another offline policy.

Deleting a Device FreezeOffline Policy
If a Device Freeze offline policy is no longer required you can delete it.

When you delete an offline policy the policy's status is set to Inactive while it waits for its devices to call
the Monitoring Center and receive the update to the policy. After the policy is removed from all of its
devices, the policy is deleted from the system.

NOTE The devices that were associated with a deleted policy are not frozen if they are offline for a
period of time. To ensure that these devices are protected at all times, add these devices to another
offline policy. For more information, see "Adding Devices to an Offline Policy" on page 252.

To delete a Device Freeze offline policy:

1. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the offline policy that you want to
delete. See "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

2. In the results grid, click the appropriate Policy Name link to open the offline policy.

3. Click Delete Policy.

4. On the confirmation message click Delete Policy.

On theManage Device FreezeOffline Policies page, the offline policy's status is changed to
Inactive and each device's policy status is changed to Removal Pending.

On the next successful agent call the offline policy is removed from each device. After the offline
policy is removed from all of the policy's devices, the policy is deleted from the system.

IMPORTANT The policy cannot be removed from devices with a status of Frozen By Policy.
You need to unfreeze these devices before the policy can be deleted. For more information about
unfreezing frozen devices, see "Unfreezing a Frozen Device" on page 261.

Tracking Device Freeze Status
You can view near real-time status updates on the progress of Device Freeze requests and Device
Freeze offline policies. The Device Freeze Summary Report shows all devices that have had a Device
Freeze requested or are associated with an offline policy. You can filter this report by Device Freeze
status to view specific devices.
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NOTE To view an audit log of completed security actions related to Device Freeze requests, see
"Security Audit Logs Report" on page 184. To export a report that provides statistics on Device Freeze
requests submitted for your account, see "Security Posture Report" on page 154.

This section provides information on the following topics:
● Viewing Device Freeze Status
● Viewing Device Freeze Requests
● Viewing Devices Frozen by an Offline Policy

Viewing Device Freeze Status

To view the status of all Device Freeze requests:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the results using one or more of the following criteria:

● To filter results by device group, in the Group is field open the list and select the appropriate
Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group
to which you are assigned.

● To filter results by a specific Identifier, IMEI, Subscriber ID, Phone Number, Make,
Model, Serial Number, or custom field (if applicable), in the and the field open the list and
select the value type.
In the is or contains field enter the value to search for or use theChoose feature. For more
information on theChoose feature, see "Editing Asset Information" on page 84.

● To filter results by request name or policy name, in the and the Request Name/Policy
Name is or contains field enter all or part of the name.

● To filter results by the date the Device Freeze was requested, at the and the Requested
Date area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter by status, in the and the Device Freeze Status is area, select one or more
checkboxes from these possible values:
○ Freeze Requested: the request was submitted and is in a transitory state when waiting

for an agent call or when the instruction setup process is running on the targeted device.
○ Frozen By Request: the Device Freeze instructions were sent to the targeted device

and the freeze message shows on the targeted device.
○ Unfreeze Requested: instructions to unfreeze the frozen device are queued and are sent

to the device on the next agent call. This status is typically set when an unfreeze
request is set using the Absolute console.
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○ Frozen By Policy: the device was frozen by a Device Freeze offline policy because it
did not make contact with the Monitoring Center before the policy’s Timer Period
elapsed. The freeze message shows on the targeted device.

○ Unfrozen with Agent Call: the device was unfrozen by sending an unfreeze request on
the next agent call.

○ Request Cancelled: the Device Freeze request was cancelled.
○ Unfrozen with Passcode: the end user has unfrozen the device by entering a

Passcode on the frozen device.
○ Pending:

– For Device Freeze requests, the request is pending because a Data Delete operation
is being processed on the device. The device is frozen after the Data Delete
operation is completed.

– For offline policies, the policy is pending because a Device Freeze request was
submitted on the device. After the request is processed, the status is changed to
Policy Assigned.

○ Policy Assigned: a Device Freeze offline policy is assigned to the device. If the device
does not make contact with the Monitoring Center before the policy’s Timer Period
elapses, the device is frozen.

○ Processing: the Device Freeze request was sent to the device and is in progress.

○ Scheduled Freeze Pending: the submitted Device Freeze request is scheduled to
occur on or after a future date. When the scheduled date is reached, the status changes
to Freeze Scheduled.

○ Freeze Scheduled: the current date equals or exceeds the date on which the device is
scheduled to be frozen. After the device makes a successful call to the Monitoring
Center, the device is frozen.

○ Frozen by Scheduled Freeze: the device was frozen by a Device Freeze request that
was scheduled to occur on or after a specified date.

3. Click Show results to regenerate the report using the specified criteria.

The Device Freeze Summary Report shows all devices that have a Device Freeze requested. For
each device listed, the Device Freeze Summary Report includes the following information:

● Identifier: the targeted device’s Identifier
● Request ID: the identifier assigned to the Device Freeze request by the system.
● Request Name/Policy Name: the name assigned to this Device Freeze request, or the

name of the Device Freeze offline policy assigned to the device
● Make: the targeted device’s make
● Model: the targeted device’s model
● Serial Number: the targeted device’s serial number
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable
● Subscriber ID: the unique identifier associated with the subscriber at the time the Device

Freeze was requested. This identifier is also known as the International Mobile Subscriber
Identity (IMSI).

● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, at the time the
Device Freeze was requested

● Requested on: the date and time when the Device Freeze request was submitted
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● Requested By: the username of the Security Administrator or Security Power User who
submitted the request

● Timer Period (days): the duration of the Timer Period in number of days. Possible values
are between 4 and 365 days. This column applies to only those devices that are associated
with a Device Freeze offline policy.

● Timer Action: the action to perform if the Timer Period elapses on a device. This column
applies to only those devices that are associated with a Device Freeze offline policy.

● Status: the current status of the device’s Device Freeze request or Device Freeze offline
policy.

● Scheduled for: the date when a Device Freeze request is set to be processed. The device
is frozen on the first successful agent call on or after this date.

NOTE The Scheduled for column applies only to Device Freeze requests that are
scheduled to occur on or after a future date. See step 7 in "Requesting a Device Freeze" on
page 239.

● Passcode: the passcode used to unfreeze a device manually. For more information, see
"Using an Unfreeze Passcode on the Targeted Device" on page 262.

NOTE If Custom Action Fields are associated with the Device Freeze request, a column for
each custom field shows on the far right of the report. For more information, see "Managing
Custom Action Fields" on page 206.

You can perform the following additional tasks on the generated report, if desired:

● To download the report, click . For more information, see "Downloading Reports" on page
96.

NOTE Depending on your account, the Download icon may not be available.

● To print the current page of the report, click . For more information, see "Printing Reports"
on page 94.

● To save the filters you used to generate the report, click . For more information, see
"Saving Report Filters" on page 95.

Viewing Device Freeze Requests

To view the status and other details for a Device Freeze request:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page enter all appropriate criteria to generate the report.
See "Viewing Device Freeze Status" on page 255.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that contain a Device Freeze request.

3. Do one of the following, depending on the status of the Device Freeze request:
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● If the status of the Device Freeze request is Policy Assigned, Unfrozen With Agent Call,
Unfrozen With Passcode, or Request Cancelled, click the View link to open the Device
Freeze Details page in a read-only state for the selected request.

● If the status of the Device Freeze request is one of the following, click the Edit or View link
to open the Device Freeze Details page in an editable state for the selected request:

○ Freeze Requested
○ Scheduled Freeze Pending
○ Freeze Scheduled
○ Frozen By Request
○ Frozen By Policy
○ Frozen By Scheduled Freeze
○ Unfreeze Requested
○ Pending

● If the status of the Device Freeze request is Processing and you want to cancel the
request, click Cancel.

Viewing Details about a Device Freeze Request
The Device Freeze Details page contains the following detailed information about the Device Freeze
request:

● Current Status: the current status of the Device Freeze request. Possible values are:
○ Freeze Requested: the request was submitted and is in a transitory state when waiting for

an agent call or when the instruction setup process is running on the targeted device.
○ Frozen By Request: the Device Freeze instructions are sent to the targeted device and the

freeze message is shown on the targeted device.
○ Frozen By Policy: the device was frozen by a Device Freeze offline policy because it did

not make contact with the Monitoring Center before the policy’s Timer Period elapsed. The
freeze message shows on the targeted device.

○ Unfreeze Requested: instructions to unfreeze the frozen device are queued and are sent to
the device on the next agent call. This status is typically set when an unfreeze request is set
using the Absolute console.

○ Unfrozen with Agent Call: the device was unfrozen by sending an unfreeze request on the
next agent call.

○ Unfrozen with Passcode: the end user has unfrozen the device by entering a Pass Code on
the frozen device

○ Pending: the Device Freeze request is pending because a Data Delete operation is being
processed on the device. The device is frozen after the Data Delete operation is completed.

○ Policy Assigned: a Device Freeze offline policy is assigned to the device. If the device
does not make contact with the Monitoring Center before the policy’s Timer Period elapses,
the device is frozen.

○ Processing: the Device Freeze request was sent to the device and is in progress. This
status is used for Device Freeze requests for more than one device.

○ Request Cancelled: the Device Freeze request was cancelled before being deployed to the
targeted device.
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○ Scheduled Freeze Pending: A scheduled Device Freeze request was submitted for the
device. The Device Freeze is scheduled to occur on or after a future date. When the
scheduled date is reached, the status changes to Freeze Scheduled.

○ Freeze Scheduled: A scheduled Device Freeze was submitted for the device. The current
date equals or exceeds the date on which the device is scheduled to freeze. The device will
be frozen after it makes a successful call to the Monitoring Center.

○ Frozen by Scheduled Freeze: the device was frozen by a Device Freeze request that was
scheduled to occur on or after a specified date.

● Scheduled for: the date when the Device Freeze request is set to be processed. The device is
frozen on the first successful agent call on or after this date.

NOTE The Scheduled for field applies only to Device Freeze requests that are scheduled to
occur on or after a future date. See step 7 in "Requesting a Device Freeze" on page 239.

● Identifier: the targeted device’s Identifier
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity number of the device, if applicable
● Subscriber ID: the unique identifier associated with the subscriber at the time the Device Freeze

was requested. This identifier is also known as the International Mobile Subscriber Identity
(IMSI).

● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, at the time the Device
Freeze was requested

● Make: the targeted device’s make and manufacturer name
● Model: the targeted device’s model
● Serial: the targeted device’s serial number
● Asset: the targeted device’s inventory tracking or asset number as assigned by the network

administrator in the organization
● Last Call: the date and time of the device’s last agent call to the Monitoring Center
● Unfreeze Passcode: the passcode used to unfreeze a device manually. For more information,

see "Using an Unfreeze Passcode on the Targeted Device" on page 262.
● [Custom Action Fields]: shows the value for each custom field, if one or more Custom Action

Fields are associated with the Device Freeze Delete request. For more information, see
"Managing Custom Action Fields" on page 206.

● Status table: the detailed information about the freeze/unfreeze activity on the targeted device.
The following information is shown:
○ Step: the sequential number of the status change
○ Status: the status of the Freeze Request
○ Date: the date and time when the change in status occurred
○ Username: the username of the Security Administrator or Security Power User who

requested the status change

In addition to this information, the Device Freeze Details page contains the following buttons letting you
perform additional tasks, such as:

● Unfreeze device: click to unfreeze a frozen device on the next agent call. For more information,
see "Unfreezing a Device on Agent Call" on page 261.
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● Cancel request: click to cancel a Device Freeze request before the device is frozen. For more
information, see "Managing Custom Device Freeze Messages" on page 264.

● Remove details: click to remove the details of a Device Freeze Request. For more information,
see "Removing Device Freeze Request Details" on page 243.

Viewing Devices Frozen by anOffline Policy
When an offline policy is assigned to a device, and the device fails to contact the Monitoring Center for
the number of days specified in the offline policy’s Timer Period, the device is frozen. Administrators
receive a daily email notification listing the devices that were frozen by an offline policy during the past 24
hours.

NOTE After an e-mail notification is sent for a device no further e-mails are sent, regardless of how
many days the device remains frozen.

In the Device Freeze Summary report, you can view a list of all devices that are currently frozen by an
offline policy and determine which ones you want to unfreeze, and which require further action.

To view devices that are frozen by an offline policy:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. In the Search Criteria location, clear all checkboxes in the and the Device Freeze Status is
area except Frozen By Policy.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show only those devices that are frozen
because they have not contacted the Monitoring Center for the number of days specified in their
policy’s Timer Period.

4. To sort the results by Policy Name, Timer Period, or Timer Action, click the appropriate column
header.

5. To view details about the frozen device, click the Edit or View link. The Device Freeze Details
page opens and shows the following information:

● Current Status: shows Frozen By Policy, which is the current status of the frozen device
● Identifier: the device’s Identifier
● IMEI: not applicable to Windows devices
● Subscriber ID: the unique identifier associated with the subscriber at the time the Device

Freeze was requested. This identifier is also known as the International Mobile Subscriber
Identity (IMSI)

● Phone Number: not applicable to Windows devices
● Make: the device’s make and manufacturer name
● Model: the device’s model
● Serial: the device’s serial number
● Asset: the device’s inventory tracking or asset number as assigned by the network

administrator in the organization
● Last Call: the date and time of the device’s last agent call to the Monitoring Center.
● Unfreeze Passcode: the passcode used to unfreeze a device manually. For more

information, see "Using an Unfreeze Passcode on the Targeted Device" on page 262.
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● Status table: the detailed information about the freeze/unfreeze activity on the targeted
device. The following information is shown:
○ Step: the sequence number of the status change
○ Status: the status of the device’s offline policy
○ Date: the date and time when the change in status occurred
○ Username: the username of the Security Administrator or Security Power User who

requested the status change

In addition to this information, the Device Freeze Details page includes an Unfreeze device button to
unfreeze a frozen device on the next agent call. For more information, see "Unfreezing a Device on Agent
Call" on page 261.

Unfreezing a Frozen Device
Devices can be frozen by a Device Freeze request or a Device Freeze offline policy. Authorized security
personnel can unfreeze a device and make it operational in the following two ways:

● Unfreezing a Device on Agent Call
● Using an Unfreeze Passcode on the Targeted Device

IMPORTANT Unfreezing a device forces its operating system to restart.

NOTE You can create an Alert to notify you when a device is unfrozen. For more information, see
"Creating New Custom Alerts" on page 19.

Unfreezing a Device on Agent Call
Authorized security personnel can unfreeze a device from the Device Freeze Details page. When the
Unfreeze request is set, the targeted device is unfrozen on the next agent call to the Monitoring Center.
When a device is frozen, the agent calls the Monitoring Center every 9 minutes.

This section provides instructions for the following tasks:
● Unfreezing a Single Device on Agent Call
● Unfreezing Multiple Devices on Agent Call

NOTE When an Android device with no screen lock protection (PIN or password) is frozen, its lock
screen PIN is automatically set to 1234. When you unfreeze the device one of two scenarios applies,
depending on the type of Android device:
- If the device supports Persistence Technology, and is running Android 7 or higher, the user receives a
notification that they need to enter 1234 to unlock the device. The user can then go to Settings to
remove or reset the PIN.
- For all other devices, the PIN is cleared when the device is unfrozen.

Unfreezing a Single Device on Agent Call

To unfreeze a single targeted device using the Absolute console:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.
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2. On the Device Freeze Summary Report page enter all appropriate criteria and click Show
results. The Device Freeze Summary Report refreshes to show a list of all devices for your
account matching your search criteria in the results grid.

NOTE Security Power Users can unfreeze only those devices that belong to the Device Group
to which they are assigned.

3. For the appropriate device, click the Edit or View link.

4. On the Device Freeze Details page click Unfreeze device. The device is unfrozen on the next
agent call.

Unfreezing Multiple Devices on Agent Call

To unfreeze multiple targeted devices at the same time using the Absolute console:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page at the and the Device Freeze Status is area,
select the Frozen checkbox.

3. Enter all other appropriate criteria on this page and click Show results. The Device Freeze
Summary Report refreshes to show a list of all frozen devices for your account matching your
search criteria in the results grid.

4. Do one of the following:

● To select all devices on the current page of the results grid, select the checkbox in the
header of the leftmost column. All devices on the page are selected.

● To select all devices in the results grid, hover your mouse over the checkbox in the header
of the leftmost column and click Select All <n> Records. All devices in the report are
selected.

5. Click Edit selected devices.

6. On the Edit Selected Devices page, in the Action list for the Frozen row, click the field and
select Unfreeze.

7. Click Submit. The device is unfrozen on the next agent call.

Using an Unfreeze Passcode on the Targeted Device
Most frozen devices call in to the Monitoring Center every 9 minutes. In cases where the device is unable
to make agent calls, it is possible to unfreeze the device manually.

This section provides information on the following topics:
● Viewing the Unfreeze Passcode
● Unfreezing a Device With a Passcode

Viewing the Unfreeze Passcode
In some circumstances, it is not feasible to wait for the next agent call to unfreeze a device. In such
cases, it is possible to unfreeze a device by entering a passcode on the frozen device. The passcode is
generated when the Device Freeze request is created and is shown on the Device Freeze Details page.
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To view the unfreeze Passcode associated with a Device Freeze request:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze > Device Freeze Summary
Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page enter all appropriate criteria and click Show
results.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that contain a Device Freeze request.

3. Click the Edit or View link for the appropriate device. The Device Freeze Details page opens to
show the details for the selected request.

4. Record the Unfreeze Passcode.

The next step is to enter the passcode on the frozen device. For more information, see "Using an
Unfreeze Passcode on the Targeted Device" on page 262.

Unfreezing a Device With a Passcode

To unfreeze a device manually:

1. The user contacts their organization’s Customer Support, or a Security Administrator or Security
Power User for their account, to initiate a manual unfreeze request.

2. The Security Administrator or Security Power User provides the passcode to the user with
detailed instructions about unfreezing the device. For more information on finding a device's
Unfreeze Passcode, see "Viewing the Unfreeze Passcode" on page 262.

3. The user unfreezes the device as follows:

● For Windows devices:
i) On the frozen device (which does not show any supporting fields to facilitate code entry)

press the Esc key on the keyboard.
ii) Enter the Passcode using the number keys in the upper row of the keyboard. If you enter

the Passcode using the numeric keypad, the frozen device does not unfreeze. The
device is immediately unfrozen.

● For Mac devices:
i) On the frozen device (which does not show any supporting fields to facilitate code entry)

press the Esc key on the keyboard.
ii) Enter the Passcode using the number keys in the upper row of the keyboard. If you enter

the Passcode using the numeric keypad, the frozen device does not unfreeze.
iii) Press the return key on the keyboard. The device is immediately unfrozen.

● For Android devices:
i) Power on the frozen device.
ii) If the full screen Device Freeze message shows, click Unfreeze Device at the bottom

of the message.
iii) In the Enter Unfreeze Code field, enter the device's Unfreeze Passcode you recorded

in step 4 of the section, Viewing the Unfreeze Passcode. The device is immediately
unfrozen.

iv) Do one of the following:
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○ If a PIN or password was set on the device before it was frozen, unlock the device
as you normally would.

○ If there was no PIN or password set on the device before it was frozen, a notification
message may show indicating that the device's screen lock PIN is now set to 1234.
Click OK and enter 1234 to unlock the device. To remove or reset the PIN, go to
Settings.

Managing Custom Device Freeze Messages
Authorized security personnel can create and edit custom Device Freeze messages using a combination
of plain text and HTML formatting. Custom messages help you ensure that the appropriate information is
available to the users of a frozen device. Such messages typically state that the device has been frozen
and may include instructions and contact information to help an authorized user restore functionality to
their frozen device.

This section provides instructions for the following tasks:
● Creating a Custom Device Freeze Message
● Including Phone Numbers in Custom Device Freeze Messages
● Editing Existing Custom Device Freeze Messages
● Deleting Existing Custom Device Freeze Messages

Creating a Custom Device FreezeMessage
NOTE If you intend to include a contact phone number in a Device Freeze message that shows on
Android devices, also see "Including Phone Numbers in Custom Device Freeze Messages " on page 265.

To create a custom Device Freeze message:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze > Create Device Freeze
Message.

NOTE Alternatively, you can also click New message on the Manage Device Freeze
Messages page to open the Create Device Freeze Message page.

2. On the Create Device Freeze Message page in the Message Name field, type an appropriate
title for the new Device Freeze message. The title shows as an option in the Select a message
list on the Request Device Freeze page.

3. In the Message Text field, type the text you want to show on frozen devices. You can use plain
text or a combination of text and the following HTML formatting tags:

HTML tag Description

<body>, including <body bgcolor> Apply a style, such as a background color, to your entire message

<img src> Insert an image

<b> Bold text

<i> Italicize text

<u> Underline text
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HTML tag Description

<font face="font_family"> Specify the font to apply to text

<p> Define a paragraph with default spacing before and after text

<p align> Set the alignment for a paragraph

<center> Center a paragraph

<br> Add a line break without default spacing

You can also include the following device attributes in your message:

Device attribute Variable Description

IMEI [%IMEI%] Insert an Android device's IMEI. When you preview
the message, the variable is replaced by a sample
value.

IMSI [%IMSI%] Insert an Android device's IMSI (also known as
Subscriber ID). When you preview the message,
the variable is replaced by a sample value.

Detected Phone
Number

[%Detected Phone
Number%]

Insert an Android device's Detected Phone
Number. When you preview the message, the
variable is replaced by a sample value.

Detected Serial
Number

[%Detected Serial Number%] Insert the target device's Detected Serial Number.
When you preview the message, the variable is
replaced by a sample value.

Serial Number [%Serial Number%] Insert the target device's Serial Number. When you
preview the message, the variable is replaced by a
sample value.

Any Fixed Field [%CDF:<Fixed Field
Name>%]

NOTE Replace "<Fixed Field
Name>" with the name of the
Fixed Field you want to
include in the message.

Insert the target device's value for the specified
Fixed Field.

Any Custom
Device Field

[%CDF:<Custom Device
Field Name>%]

NOTE Replace "<Custom
Device Field Name>" with
the name of the Custom
Device Field you want to
include in the message.

Insert the target device's value for the specified
Custom Device Field.

4. Click Save. The new message is saved and the Create Device Freeze Message page refreshes
to show a confirmation message.

Including Phone Numbers in Custom Device FreezeMessages
NOTE This section applies only to Android devices running the Absoluteagent version 3219 or higher.
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You can include a contact phone number in a Device Freeze message that allows the user of a frozen
Android device to tap the hyperlinked phone number and place a call directly to that number. This feature
is intended to allow users to use their frozen Android device to call for assistance, even though their
device is otherwise unusable.

To include a phone number in a custom Device Freeze message:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze > Create Device Freeze
Message.

2. On the Create Device Freeze Message page in the Message Name field, type an appropriate
title for the new Device Freeze message.

3. In the Message Text field, type the text you want to show on frozen Android devices, including a
contact phone number. Only international phone numbers are supported, in the following format:

+<country code> <phone number>

For example, +33 509 758 351 or +1 555-1234

The phone numbermust contain aminimum of eight (8) digits, not including the leading plus sign
(+). It can include spaces ( ) or hyphens (-) for readability.

Alternatively, you can create a Custom Device Field that includes the contact phone number and
then include the field in the Device Freezemessage. The phone number format requirements
described above also apply. For more information about creating a Custom Device Field, see the
online Help.

NOTE Only those phone numbers that adhere to the defined format requirements will be
hyperlinked and tappable on an Android device.

4. Click Save. The new message is saved and the Create Device Freeze Message page refreshes
to show a confirmation message.

Editing Existing Custom Device FreezeMessages

To edit existing Device Freeze messages:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze > Manage Device Freeze
Messages.

TheManage Device FreezeMessages page opens to show a list of all messages available for your
account.

2. Click the Message Name or the Edit link for the message you want to edit.

3. On the Create Device Freeze Message page at the Message Text field, edit the message as
appropriate.

4. Click Save.

The change is saved and the Create Device FreezeMessage page refreshes to show a
confirmationmessage.
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Deleting Existing Custom Device FreezeMessages

To delete existing Device Freeze messages:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze > Manage Device Freeze
Messages.

TheManage Device FreezeMessages page opens to show a list of all messages available for your
account.

2. Click the Message Name or the Edit link for the message you want to delete.

3. Click Delete. The message is deleted and the Create Device Freeze Message page refreshes to
show a confirmation message.
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Chapter 11: Managing Geofences

Administrators can use the Geofences feature to specify boundaries based on Geolocation Tracking data
to track monitored devices.

NOTE Depending on the product your organization purchased, the Geofences feature may not be
available.

The Geolocation Tracking and Geofences features let your organization determine the physical location of
a specific computing device, more precisely and immediately, as of the most recent agent call to the
Monitoring Center. It is also assumed that the device is properly equipped with a positioning device
approved for use with these features.

An Administrator can specify boundaries using the Geofences Editor and track the movement of devices
through these locations. Whenever a device crosses a boundary set using the Geofences feature, alerts
are triggered and, depending upon the settings specified for the account, result in e-mail notifications to
administrators and/or other events on the Absolute console. Geofencing is available to all accounts
authorized for the Geolocation Tracking feature. Further, Geofencing is supported for all agents (devices)
in that account for which Geolocation Tracking data is available.

For information about geolocation system requirements, see "Understanding Location Technologies" on
page 165.

This chapter includes the following sections:
● Geofencing Security
● Using Geofence Technology
● Understanding Geolocation Maps
● Creating Geofences
● Viewing Geofences
● Editing Geofences
● Deleting Geofences

Geofencing Security
Due to the sensitive nature of the Geolocation Tracking and Geofencing features, several security checks
are implemented to ensure the service is only initiated by authorized individuals and that it only runs on
correctly targeted devices:

● Absolute must have a signed authorization agreement on file for your company.
● The device must have an activated agent with a unique Identifier and valid Geolocation Tracking

data to be assigned to a Geofence area.

Authorizing Geolocation Tracking
Absolute must have a signed authorization agreement for your company on file before you can use the
Geolocation Tracking and Geofences features.
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The Geolocation Authorization Agreement provides several forms to gather specific information for your
organization.

● Complete the Security Administration and Geolocation Authorization Form to specify the Security
Administrators for your account who are authorized to use the advanced security operations
included in your Absolute product and to track and monitor devices.

● Complete the Geolocation Tracking Activation section to indicate whether or not your
organization is going to use Geolocation and, if so, will you enable all devices or only specific
devices to use this feature.

● Complete the Authorization and Signatures section to specify the Signing Officers in your
company who agree to your organization’s use of the advanced security operations according to
the terms of this agreement.

To download a blank copy of the authorization agreement follow the instructions in the task,
"Downloading and Submitting the Authorization Agreement" on page 201.

Using Geofence Technology
Geofences are used primarily as building blocks of security policies based on the location of devices.
Geofences, in combination with Geolocation Tracking, can be used to pinpoint the location of a device
and consequently ensure that the security of these devices is not breached. For example, a Geofence
specifying the entire state of New York as a secure zone and an accompanying alert in the Absolute
console are created for Account A. When one of the devices in Account A travels outside New York
state, all administrators for that account are alerted through an automated notification e-mail. Depending
upon the location and the secure status of the device, the Administrator can then choose to implement
other security measures, such as performing a Data Delete or requesting a Device Freeze.

To use Geofences effectively, you first create a Geofence and then create an alert that links to the
Geofence. When you create an alert for a Geofence, you need to specify the rules for triggering the alert
based on the following options:

● Location:
○ Outside: Create an alert when a device travels outside a specified Geofence boundary.
○ Inside: Create an alert when a device travels inside a specified Geofence boundary.

● Geofence Name: The Geofence to which the alert pertains.
● Duration: The length of time after the specified rules are broken required to trigger the alert. You

can specify the length of time in hours, days or weeks.

To set up a functioning Geofence:

1. Create an appropriate Geofence using the Create and Edit Geofences page. For more
information, see "Creating Geofences" on page 271.

NOTE If a Geofence matching your criteria already exists, you do not need to create a new one.

2. Create an alert based on the newly created Geofence using the Create and Edit Alerts page. In
the Field list, select the value Location, and then specify the appropriate rules.

For more information on creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page 19.
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Understanding Geolocation Maps
Geolocation maps show on any geolocation pages within the Absolute console. These pages include:

● The Create and Edit Geofences page, which includes the Geofence Editor. You can use the
Geofence Editor to add, edit, and find Geofences on a map.

● Geolocation Tracking reports, which provide location information about your devices. The
Geofences created for your account show on Geolocation Tracking reports. For more information,
see "Geolocation Tracking Reports" on page 164.

NOTE The Geofence Editor and Geolocation Tracking reports use Google Maps™. If Google Maps are
prohibited in your country (determined by the IP address of your computer), ESRI® maps are used
instead. For more information about working with ESRI maps, go to www.esri.com.

MapNavigation Tools
The following Google Map navigation tools are available:

Tool Description

Pan Use the Pan tool to move to a specific area of the map. Click one or more of the
arrows until the desired area is in view. This tool is typically used in conjunction
with the Zoom tool.

Zoom Use the Zoom tool to zoom in or out of specific areas of the map.

● To zoom in, click repeatedly, or move the slider towards the button. You
can also zoom in by double-clicking the map or moving your mouse scroll
wheel.

● To zoom out, click repeatedly, or move the slider towards the button. You
can zoom out by moving your mouse scroll wheel.

Map | Satellite picker Use the Map | Satellite tool to select a map type.
To select a map type, perform one of the following actions:
● To show a street map, click Map. This is the default option.
● To show a street map with terrain and vegetation information, click Map and
select Terrain.

● To show a map of satellite images click Satellite.
● To show a map of satellite images with place names, click Satellite and
select Labels.

Geofence Tools
The following controls are available to add, edit, and find Geofences:

Geofence tool Description

Go to Address Use the Go to Address tool to view a specific location on the map.
To find a location, click the icon, enter the address of the location in the
provided field, and press Enter. For greater accuracy provide a street address
as well as city and state names.
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Geofence tool Description

Find Boundaries and
Markers

If multiple boundaries show on a map, use the Find Boundaries and Markers
tool to view the boundaries individually.
Click the icon repeatedly to step through each Geofence boundary and marker
on the map.

Draw a Boundary Use the Draw a Boundary tool to create new boundary polygons that define the
Geofence.
To create a boundary polygon click the icon and then click the map where you
want to start the polygon. For detailed instructions, see "Creating Geofences" on
page 271.

Edit a Boundary Use the Edit a Boundary tool to edit an existing boundary polygon.
To change the size or shape of a boundary polygon click the icon and then click
the polygon you want to edit. For detailed instructions, see "Editing Geofences"
on page 273.

Remove a Boundary Use the Remove a Boundary tool to delete a boundary polygon for your
account.
To delete a boundary polygon click the icon and click the polygon you want to
remove.

Creating Geofences
You can use the Create and Edit Geofences page to define the boundaries of a new Geofence.

A Geofence can include a single boundary polygon that covers one area, or you can draw multiple
polygons to include several areas in a single Geofence.

IMPORTANT The following instructions presume that you have already downloaded the Geolocation
Authorization Agreement from the Support page in the Absolute console, signed it, and delivered it to
Absolute. For more information, see "Downloading and Submitting the Authorization Agreement" on page
201. Also, the first time you access any geolocation page in a session, a confirmation page prompts you
to accept the Terms and Conditions of use.

To create a Geofence for devices in your account:

1. On the quick access toolbar, click and click Geofence.

2. On the Geolocation Tracking page, read the information and if you agree click Accept the use of
the Geolocation Tracking feature.

3. On the Create and Edit Geofences page, in the Geofence Name and Geofence Description
fields, enter a name and description for the new Geofence.

4. To consider only collected device locations that have a high probability of being accurate in
relation to the Geofence, select Only test locations with high Confidence Levels against
Geofence boundaries in the Applicable Confidence Levels area.

5. In the Applicable Location Technologies area, select the location technologies that you want
to apply to the Geofence. For more information on location technologies, see "Understanding
Location Technologies" on page 165.
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If the GoogleMaps™Wi-Fi Positioning option is grayed out, this location technology is not enabled
for the devices in your account. To enable this technology for all new and existing Geofences, see
"Editing Classic Account Settings" on page 55.

IMPORTANT IP Georesolution is accurate to the city level at best and varies from the city level
to country level. Therefore, do not enable IP Georesolution for small Geofences.

6. Create a boundary polygon using the map and tools in the Geofence Editor, as follows:

a) Use the map navigation tools to show the area on the map where you want to create a
boundary. For more information about using the navigation tools, see "Map Navigation Tools"
on page 270.

b) Click .
c) Click the location on the map where you want to start the polygon.
d) Click the location on the map where you want to create the first corner. The first side of the

polygon is added to the map.
e) Use the method described in step d to create each side of the polygon, except the final side.
f) To complete the polygon, double-click the end point of the last side you created. The polygon

is closed.

IMPORTANT The lines of a boundary polygon cannot cross or intersect, except at the end
points. To compensate for accuracy limitations of location technology, draw a slightly larger
boundary polygon than is required.

7. Repeat step 6 for each boundary polygon that you want to include in this Geofence.

8. Click Save.

The View andManageGeofences page opens with the new Geofence shown in the Geofences
table. Geofences that are too small to show accurately at a particular zoom level show on themap
as small roundmarkers.

Viewing Geofences
The View and Manage Geofences page lets you view a summary of all Geofences matching specified
search criteria.

To view a list of existing Geofences for your account:

1. On the navigation bar click and click Geofences. The sidebar provides a list of each
Geofence created for your account.

2. On the View and Manage Geofences page, in the Geofence Name field, enter all of or part of the
Geofence name that you want to view, and click Show results.

The View andManageGeofences page refreshes to show a list of all Geofences matching the
search criteria in the results grid.

3. Click the Name link, which opens the Create and Edit Geofences page for the selected
Geofence.
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Editing Geofences
You can edit a Geofence’s properties and settings. You can also use the Geofence Editor to move,
reshape, and delete boundary polygons for an existing Geofence.

To edit an existing Geofence:

1. Open the Geofence that you want to edit by doing one of the following:

● From the View and Manage Geofences page, click the name of the Geofence you want to
edit.

● From the list of Geofences presented on the sidebar, click the Geofence you want to edit.

For more information, see "Viewing Geofences" on page 272.

2. On the Create and Edit Geofences page (that shows a Delete option), edit the values in the
Geofence Name and Geofence Description fields, if required.

3. Update the selections in the Applicable Confidence Levels area and the Applicable Location
Technologies area, if required.

4. To change the size or shape of a boundary polygon:

a) Click .

b) Click the polygon you want to edit. Handles show at the corners of the polygon and on the
center points of each line.

c) Click a handle and drag it to its new location. To undo a change click .
d) Repeat step c until the polygon is the required size and shape.

5. To move a boundary polygon:

a) Click .

b) Click the polygon you want to edit. Handles show at the corners of the polygon and on the
center points of each line.

c) Click anywhere in the polygon and drag it to its new location.

6. To remove a boundary polygon:

a) Click .

b) Click the polygon you want to remove.

7. Click Save. The Geofence data is updated and the View and Manage Geofences page opens to
show the edited values in the results grid.

Deleting Geofences
IMPORTANT You cannot delete Geofences that are associated with one or more alerts.

To delete a Geofence:

1. Open the Geofence that you want to delete. For more information, see "Viewing Geofences" on
page 272.
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2. On the Create and Edit Geofences page click Delete. The View and Manage Geofences page
opens and the Geofence is deleted from the results grid.
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Chapter 12: Using Remote File Retrieval

The Remote File Retrieval feature allows Security Administrators and Security Power Users to remotely
retrieve files that may contain important information from the Windows devices in your account.

This chapter provides information on the following topics:
● Minimum System Requirements
● Before You Begin
● Requesting a Remote File Retrieval
● Viewing the File Retrieval Status
● Downloading Retrieved Files
● Changing the File Retrieval Status

IMPORTANT All tasks in this chapter require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator or Security Power User.

Minimum System Requirements
Remote File Retrieval is available for devices that meet the following system requirements:

● Windows operating system: The targeted device must have one of the supported Windows
Operating Systems installed. For more information, open the Absolute console's help system and
search for supported platforms for managed devices.

● Current version of the Absolute agent for Windows devices.

NOTE The Remote File Retrieval feature is supported on Windows devices only.

Before You Begin
These are some important considerations to make before you request a Remote File Retrieval, such as:

● Stolen Devices: You can only retrieve the files that were created before the Incident Date
recorded on the devices Investigation Report.

● File Paths: You need file paths using the File List feature to specify the files to retrieve. For
more information, see "Using File List" on page 281.

● File Size: You can make Remote File Retrieval requests for files under 2 GB in size. However,
for files larger than 1 GB in size, the chances of successful file retrieval diminish.

● Outstanding Data Delete Requests: You cannot choose a device that already has an
outstanding Data Delete request. You must either cancel that outstanding request or wait for it to
complete. For more information, see "Deleting or Cancelling a Data Delete Request" on page
232.

● Number of Files: You can retrieve up to 20 files per request.
● Accessibility of Retrieved Files: You can access and download the retrieved files for 30 days

after the files are retrieved. After 30 days, the files are no longer available.
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Requesting a Remote File Retrieval
To request a Remote File Retrieval:

1. On the quick access toolbar, click and click Request File Retrieval.

2. On the Request File Retrieval page in the Request Name field, type an appropriate name for the
new request.

3. In the Select a Device area, click Choose to open the list and select the appropriate device.

Click the appropriate device Identifier to select it. The Choose dialog closes and the Request File
Retrieval page refreshes to show the selected device.

4. In the File Path to Retrieve field, specify the path of the file you want to retrieve.

5. Click Add. The path is added to the File Path list.

Repeat to addmultiple paths to the list.

NOTE To remove a path from the list, click Remove next to the path you want to remove.

6. Read the Legal Notice carefully and select the I agree checkbox to indicate that you have read
the notice and agree to the terms, and have the authority to take this action.

7. Click Submit.

The Remote File Retrieval request is created and is deployed to the device on its next agent call.

Viewing the File Retrieval Status
You can view near real-time status updates on the progress of Remote File Retrieval requests. The File
Retrieval Summary Report provides a list of all devices for which you made the requests.

To view the File Retrieval status:

1. On the navigation bar click > File Retrieval Summary Report.

2. On the File Retrieval Summary Report at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field open the list and select the
appropriate Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group
to which you are assigned.

● To filter results by specific device, in the and the field area open the list and select one of
the following values:
○ Identifier: A unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: The name assigned to the device in the operating system.
○ Username: The name of an individual who is associated with a particular device.
○ Make: The manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: The product type of a device or other hardware.
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● To filter results by the File Retrieval status, in the and the Retrieval Status is area, select
one or more of the following values:
○ Requested: The request was submitted and is in a transitory state when waiting for an

agent call or when the targeted device is preparing for the File Retrieval operation.
○ Retrieving: The File Retrieval operation is in progress to retrieve the requested file.
○ Ready: The File Retrieval operation has finished retrieving the requested file. The file is

ready for download.
○ Cancelled: The File Retrieval request was cancelled. For more information about

cancelling a File Retrieval request, see "Cancelling a File Retrieval Request" on page
279.

○ Failed: The File Retrieval request failed to run on the targeted device.
○ Purged: The retrieved file was deleted from the servers.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: A unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
Device. Clicking an Identifier shown in the results grid opens the Device Summary page. For
more information, see "Editing Asset Information" on page 84.

● Request Name: The name of the Remote File Retrieval request
● Status: The current status of the File Retrieval request, which includes the following possible

values:
○ Requested: The request was submitted and is in a transitory state when waiting for an

agent call or when the targeted device is preparing for the File Retrieval operation.
○ Retrieving: The File Retrieval operation is in progress to retrieve the requested file.
○ Ready: The File Retrieval operation has finished retrieving the requested file. The file is

ready for download.
○ Cancelled: The File Retrieval request was cancelled. For more information, see

"Cancelling a File Retrieval Request" on page 279.
○ Failed: The File Retrieval request failed to run on the targeted device.
○ Purged: The retrieved file was deleted from the servers.

● Action: The action you can perform on the request
● File Name: The name of the retrieved file
● File Size: The file size of the retrieved file
● Device Name: The name assigned to this device in the operating system.
● Username: The unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device
● Make: The manufacturer of the device
● Model: The product type of a device or other hardware
● Requested On: The date of the request
● Requested By: The name of the Security Administrator or Security Power User who

submitted the request
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Downloading Retrieved Files
After you have successfully created a File Retrieval request, the request runs on the targeted device on
the next agent call. When the retrieval is complete, you can download the retrieved files to your local
device.

You can select one of the following methods to download retrieved files depending on the browser you
use:

● Downloading Retrieved Files Using Internet Explorer
● Downloading Retrieved Files Using FireFox or Another Browser

Downloading Retrieved Files Using Internet Explorer

To download a file using Internet Explorer:

1. On the Security tab of the Internet Options dialog, add the Absolute console domain
(cc.absolute.com) as a trusted site.

2. For all trusted sites, click Custom Level, and in the Security Settings - Trusted Sites Zone
dialog, enable the Automatic prompting for Downloads option.

3. Use the File Retrieval Summary report to search for the appropriate request. If the file is available
for download, the Status column shows Ready.

4. In the File Name column, click the file name link.

5. Enter your Password and your SecurID Token Code or Authorization Code. For more
information, see "Security Authentication Methods" on page 204.

6. Follow the on-screen instructions to save the file to your local drive.

Downloading Retrieved Files Using FireFox or Another Browser

To download a file using a browser other than Internet Explorer:

1. Use the File Retrieval Summary report to search for the appropriate request. If the file is available
for download, the Status column shows Ready.

2. In the File Name column, click the file name link.

3. Enter your Password and your SecurID Token Code or Authorization Code. For more
information, see "Security Authentication Methods" on page 204.

4. Follow the on-screen instructions to save the file to your local drive.

Changing the File Retrieval Status
Depending on the current File Retrieval status, you can do one of the following:

● Cancelling a File Retrieval Request
● Removing Retrieved Files and Log Files
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The following table provides a list of possible File Retrieval states and the actions that you can perform
for each of them.

Status Action

Requested Cancel

Retrieving

Ready Remove

Cancelled

Failed

Purged

Available File Retrieval States and Actions

Cancelling a File Retrieval Request
If the status of the File Retrieval process is set to Requested or Retrieving, you can cancel the request
and stop the file retrieval.

To cancel a File Retrieval request:

1. On the navigation bar click > File Retrieval Summary Report.

2. On the File Retrieval Summary Report in the and the Request Name is or contains field, enter
the request name to search the appropriate File Retrieval request.

If the File Retrieval request has not yet run, or it is running currently, theStatus column shows
Requested orRetrieving.

3. In the Action column of the File Retrieval request you want to cancel, click the Cancel link.

4. To cancel the request, click OK when prompted.

The File Retrieval Summary Report refreshes to show Cancelled in theStatus column next to the
Remote File Retrieval request you cancelled.

Removing Retrieved Files and Log Files
When you run a File Retrieval request, a directory log file is also generated. This log file provides a list of
all files and their retrieval status.

When a File Retrieval request is successful, the files that you requested are available in the Absolute
console. You can download these files to a folder on your local device. After the File Retrieval request is
complete or if you have cancelled a File Retrieval request, you may want to delete the downloaded files
and the directory log file.

To remove downloaded files and the directory log file:

1. On the navigation bar click > File Retrieval Summary Report.

2. On the File Retrieval Summary Report page search for the appropriate File Retrieval request.
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● If the File Retrieval request is complete and the files are available for download, the Status
column shows Ready and the Action column shows Remove.

● If the File Retrieval request is not complete or was cancelled, the Status column shows
Failed or Cancelled and the Action column shows Remove.

3. In the Action column of the appropriate File Retrieval request, click the Remove link.

4. When prompted, if you want to remove the retrieved files and the log files, click OK to confirm.

The File Retrieval Summary Report refreshes without any details about the File Retrieval request
you just removed.
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Chapter 13: Using File List

The File List feature lets Security Administrators, Administrators, and Security Power Users retrieve a list
of files from a device remotely. You can use the full file paths to make Remote File Retrieval requests.

This following tasks are included in this section:
● Overview
● Minimum System Requirements
● Retrieving a List of Files on Stolen Devices
● Tracking File List Status

IMPORTANT All tasks in this chapter require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator or Security Power User.

Overview
You can use the Request File List page to send a request to retrieve a list of files with specific file
extensions available in a specific location on a targeted device.

For ease of use, the Request File feature contains a variety of predefined file extensions that you can
retrieve. If you do not see the file extension you want on the Request File List page, you can also specify
the file extension using the Other checkbox.

The following table provides a list of the predefined file types that are available to you on the Request File
List page.

File Types File Extensions

Microsoft Word files *.doc, *.dot

Microsoft Excel files *.xls, *.xlt, *.xlam

Microsoft PowerPoint files *.ppt, *.pot, *.pps, *.ppam

Microsoft Visio files *.vsd, *.vss, *.vst, *.vdx, *.vsx, *.vtx

Microsoft Access files *.mar, *.maq, *.mdb, *.accdb, *.accde, *.accdt, *.accd

Microsoft Project files *.mpp*. *.mpt*. *.mpx, *.mpd

Adobe files *.pdf,*.pm3, *.pm4, *.pm5, *.pm6, *.psd

Autocad files *.dwg, *.dxf

Corel Draw files *.cdt

Eudora Email files *.mbx, *.toc

HTML files *.htm

Image files *.bmp, *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.pcx

Lotus 1-2-3 Spreadsheet files *.wk*

Microsoft Office (and other) Backup files *.bak

Microsoft Outlook files *.pst, *.ost, *.wab

Predefined File Types and File Extensions
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File Types File Extensions

Microsoft Outlook Express files *.dbx

Open Office Writer files *.sdw, *.sxw, *.odt, *.ott

Open Office Calc files *.sdc, *.sxc, *.ods, *.ots

Open Office Impress files *.sdd, *.sxi, *.odp, *.otp

Open Office Draw files *.sda, *.sxd, *.odg, *.otg

Office Base files *.sdb, *.odb

Open Office Math files *.smf, *.sxm, *.odf

Open Office Schedule files *.sds

Paintshop Pro files *.psp, *.ps

Rich-Text files *.rtf

Sound files *.mp3, *.wav, *.ogg, *.aif, *.cda, *.rm, *.ram, *.mid, *.m4p

Text Files *.txt

Video files *.mov, *.avi, *.mkv, *.mpg, *.mpeg, *.mp4, *.rm, *.ram

WordPerfect documents *.wkb, *.wpd

Predefined File Types and File Extensions (continued)

Minimum System Requirements
File List is available for devices that meet the following system requirements:

● Windows operating systems: The targeted device must have one of the supported Windows
Operating Systems installed. For more information, open the Absolute console's help system and
search for supported platforms for managed devices.

● Current version of the Absolute agent for Windows devices.

NOTE The File List feature only works on Windows devices with .NET Framework 2.0 or higher
installed.

Retrieving a List of Files on Stolen Devices
You can use the File List feature to provide a list of the files on a stolen device. However, you can only
retrieve a list of files that were created before the reported Incident Date.

To request a File List:

1. On the navigation bar click > File List Summary Report.

2. On the File List Summary Report page click Request a new file list.

3. On the Request File List page in the Request Name field, type an appropriate name for the new
request.

4. In the Select a Device area, click Choose to open the list and select the appropriate device.
Click the appropriate device Identifier to select it. The Choose dialog closes and the Request
File Retrieval page refreshes to show the selected device.
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NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can only select a device from the
Device Group to which you are assigned.

5. In the Select a Volume to Scan area, open the list and select the volume from where you want
to retrieve the file list.

NOTE If you do not see the volume where your files are available, select the volume you want
in the Other list.

6. Retrieve the list of files you want in one of the following ways:

● Select the checkboxes for the specific file types you want to retrieve.
● Specify a file type that is not included in the list of predefined file types list by selecting the

Other checkbox located at the end of the list, and entering the appropriate file extension. For
multiple entries, separate your choices using commas, such as .mov, .avi.

7. Click Submit to create the File List request.

Downloading a File List Request

To download a File List:

1. On the navigation bar click > File List Summary Report.

2. On the File List Summary Report page click Show results and from the table under the Request
Name column, click the link for the request’s name you want to download.

3. Open the downloaded file and follow the on-screen instructions to save the .txt file to your
device.

Tracking File List Status
You can view near real-time status updates on the progress of File List requests. The File List Summary
Report provides a list of all devices for which you made the requests.

For each device in the list, the File List Summary Report includes the following information:
● Identifier: A unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a device.

Click the link to open the device's Device Summary page. For more information, see "Editing
Asset Information" on page 84.

● Request Name: the name of the File List request
● Status: the current status of the File List request. Possible values include:

○ Requested: The request was submitted and is in a transitory state while waiting for an agent
call or while the instruction setup process is running on the targeted device.

○ Retrieving: The File List operation is in progress to retrieve the list from the requested
device.

○ Ready: The File List operation has finished and the list is ready for download.
○ Cancelled: The File List request was cancelled.
○ Failed: The File List request failed to run on the targeted device.
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● Action: the action you can perform on the request, which includes the following actions
depending on the request’s status:

Status Action

Requested Cancel

Retrieving

Ready Remove

Cancelled

Failed

● Device Name: The name assigned to this device in the operating system.
● Username: The unique name detected by the agent that identifies the person who is associated

with this device
● Make: The manufacturer of the device
● Model: The product type of a device or other hardware
● Requested On: the date of the request
● Requested By: the name of the administrator who submitted the request

Viewing the Status of a File List Request

To view the status of a File List request:

1. On the navigation bar click > File List Summary Report.

2. On the File List Summary Report page at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field open the list and select the
appropriate device group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group
to which you are assigned.

● To filter results by specific device, in the and the field area open the list and select one of
the following values:
○ Identifier: A unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device. Click the link to open the device's Device Summary page. For more information,
see "Editing Asset Information" on page 84.

○ Device Name: The name assigned to the device in the operating system
○ Username: The name of an individual who is associated with a particular device
○ Make: The manufacturer of a device or other hardware
○ Model: The product type of a device or other hardware
○ File Name: The name of the retrieved file

● To filter results by the File Retrieval status, in the and the Retrieval Status is area, select
one or more of the following values:
○ Requested: The request was submitted and is in a transitory state while waiting for an

agent call or while the instruction setup process is running on the targeted device.
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○ Retrieving: The File List operation is in progress to retrieve the list from the requested
device.

○ Ready: The File List operation has finished and the list is ready for download.
○ Cancelled: The File List request was cancelled.
○ Failed: The File List request failed to run on the targeted device.

Changing a File List Status
Depending on the current File List status, you can do one of the following:

● Cancelling a File List Request
● Removing Retrieved Files and Log Files

For a list of possible File List states and the actions you can perform for each of them, see "Tracking File
List Status" on page 283.

Cancelling a File List Request
If the status of the File List process is set to Requested or Retrieving, you can cancel the request and
stop the file list retrieval.

To cancel a File List request:

1. On the navigation bar click > File List Summary Report.

2. On the File List Summary Report page, click Show results and in the table search for the
appropriate File List request.

If the File List request has not yet run or is currently running, theStatus column shows Requested
or Retrieving.

3. In the Action column of the File List request you want to cancel, click the Cancel link.

4. When prompted, if you want to cancel the request, click OK to confirm.

The File List Summary Report refreshes to show Cancelled in theStatus column next to the File
List request you cancelled.

Removing Retrieved Files and Log Files
When you run a File List request, a directory log file is also generated. This log file provides a list of all
file lists and their retrieval status.

When a File List request is successful, the file list that you requested is available in the Absolute
console. You can download these file lists to a folder on your local device. After the File List request is
complete or if you have cancelled a File List request, you may need to delete the downloaded files and
the directory log file.

To remove downloaded files and/or the directory log file:

1. On the navigation bar click > File List Summary Report.

2. On the File List Summary Report page click Show results and in the table search for the
appropriate File List request.
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If the File List request was run successfully and the list is available for download, theStatus
column shows Ready and theAction column shows Remove.

If the File List request did not run or was cancelled, theStatus column shows Failed orCancelled,
and theAction column shows Remove.

3. In the Action column of the appropriate File List request, click the Remove link.

4. When prompted, if you want to remove the retrieved file list and the log files, click OK to confirm.

The File List Summary Report refreshes without any details about the File List request you just
removed.
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Chapter 14: Absolute for Chromebooks

The Absolute for Chromebooks service lets you safeguard your Chromebooks in cases of loss or theft.
This service provides the following two important components:

● Absolute Safe Schools Program
You can implement best practices within schools throughout your school district or within your
organization to ensure devices are handled responsibly. This program focuses on teaching students
and end-users how to avoid becoming targets for criminals by using best practices and safe
actions.

The combination of a formal process for reporting lost and stolen devices, identity tags onmanaged
devices, and ongoing user awareness and education can result in a decrease in overall loss and
theft.

For more information, see www.absolute.com/en/resources/datasheets/safe-schools.

● Theft Investigation Services
When a security incident is reported, the Absolute Investigations team initiates rapid response
service, begins an investigation to gather information and evidence for law enforcement agencies,
and prepares court-ready investigative reports and other case critical work.

Depending on your organization’s specific agreement with Absolute, the Incident Investigation
programmay include a Service Guarantee in the event the team is unable to recover a stolen
Chromebook. For more information, seeReporting devices missing or stolen in the online Help.

This chapter includes the following sections:
● Adding Chromebooks to your Absolute Account
● Working with Chromebooks in the Absolute console
● Removing the Chromebook Extension from a Device

IMPORTANT To perform the tasks in this chapter requires that you log in to the Absolute console as an
Administrator.

Adding Chromebooks to your Absolute Account
Chromebooks run the Chrome OS operating system, which is a lightweight Linux-based operating system
that is integrated with the Chrome browser and designed to primarily run web applications. User data is
stored in the "cloud" rather than on the device’s hard drive.

Due to the unique nature of the Chrome operating system, the Absolute agent can't be installed on a
Chromebook. Instead, you manage your Chromebooks in Absolute by deploying the Chromebook
extension to each device. The extension is a small software program that enables Chromebooks to
secure a connection with the Absolute Monitoring Center and allows you to manage these devices in the
Absolute console.

To add Chromebooks to your Absolute account, you need to do the following:

1. Enable the Google Synchronization Service by updating your Classic Account Settings in the
Absolute console. For more information, see "Adding Google Account Details to the Absolute
Console" on page 288.
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After the Google Synchronization Service is enabled it retrieves information about each
Chromebook from your Google account and populates the Absolute console with this data. This
process also assigns a unique Identifier to each Chromebook and allows for deployment of the
Chromebook extension.

In the Asset Report, and the Call Tracking tab for each Chromebook, the sync from theGoogle
account shows as a call, with an Agent Version of 2200.

2. Deploy the Chromebook extension to each device using the Google Admin console. For more
information about deploying the Chromebook extension to your Chromebooks, see "Deploying the
Chromebook extension" on page 290.

After the Chromebook extension is deployed on a new Chromebook, the extension is activated with
its first secure call to the Absolute Monitoring Center. The extension thenmakes regularly
scheduled calls to theMonitoring Center on a daily basis. During these calls, the latest device data
is sent to theMonitoring Center and instructions for any pending security operations, such as
Device Freeze, are sent to the device.

In the Asset Report, and the Call Tracking tab for each Chromebook, a call by the Chromebook
extension shows as Agent Version 24xx.

NOTE In the Absolute console, references to attributes of the "agent" also refer to the corresponding
attributes of the Chromebook extension, if the feature supports Chromebooks. For example, the version
of the Chromebook extension installed on a Chromebook shows in the Agent Version column of
Absolute reports.

Managing Google Account Details in the Absolute Console
This section provides information on the following topics:

● Adding Google Account Details to the Absolute Console
● Editing Google Account Details
● Deleting Google Account Details

Adding Google Account Details to the Absolute Console
For your Chromebooks that are currently managed in your Google account to be visible in the Absolute
console, you need to add your Google account name to your Absolute account. This process enables the
Google Synchronization Service to retrieve initial device information from your Google account and show
it in the Absolute console.

To add Google account details to your Absolute account:

1. Before you begin this task ensure that you are assigned a Google Admin role with the following
minimum set of administrator privileges:

● Organization Units, including Create, Read, Update, and Delete privileges
● Users, including Read privileges only
● Services > Chrome OS, including Manage Device, Manage User Settings, and Manage

Device Settings privileges
These privileges are assigned by default to the Super Administrator role, or you can create a User
Created role and assign these privileges to it. For more information about Google Admin roles and
privileges, refer to Google's Admin console Help.
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2. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

3. Scroll to the Chromebooks - Google Account area and in the Account Name field enter the
email address you use to log in to your organization’s Google account.

4. Click Add.

5. If you are not already signed in to your Google account, the Google Signin page opens. Sign in
using the appropriate credentials.

6. The Google Request for Permission page opens to let you authorize the synchronization service.
This service synchronizes the device information in the Absolute console with the information
maintained in the Google Admin console. Click Accept.

7. In the Select Organizational Units dialog, select each Google organizational unit that contains the
Chromebooks you want added to your Absolute account. To select all organizational units, select
the checkbox next to the organization.

If you have not purchased Absolute for Chromebooks licenses for all Chromebooks in your fleet,
ensure that the Chromebooks you want added to the Absolute console are in their own
organizational units (directly under the organization) and you select only those units. By doing so,
you ensure that only available licenses are consumed.

IMPORTANT You must select at least one Google organizational unit.

8. Click Continue to save your changes and close the dialog.

TheGoogle Synchronization Service then adds all Chromebooks associated with the selected
Google organization units to the Absolute console. When this process is complete, the Last Sync
Time column is populated with the date and time.

Adding Chromebooks to your Absolute account is a two-step process. You have completed the first
step. To go to the next step, see "Deploying the Chromebook extension" on page 290.

Editing Google Account Details
You can add additional Chromebooks to your Absolute account by editing the Chromebooks - Google
Account setting. You can also remove Chromebooks.

To edit your Google account details:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the Chromebooks - Google Account area and next to Google account name click
Edit.

3. In the Select Organizational Units dialog, select each Google organizational unit that contains the
Chromebooks you want add to your Absolute account. To select all organizational units, select
the checkbox next to the organization. To remove Chromebooks from your account, clear each
checkbox next to the applicable organizational units.

4. If you cleared any checkboxes, a warning message shows. Click Yes to continue.
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WARNING! Clearing the checkbox of a previously selected organizational unit (OU)
automatically sets that OU's Chromebooks to Disabled, which frees up Absolute for
Chromebooks licenses. See "Viewing Pending Agent Removal Requests" on page 74.

5. Click Continue to save your changes and close the dialog.

TheGoogle Synchronization Service then updates the list of Chromebooks associated with your
Absolute account in the Absolute console. When this process is complete, the Last Sync Time
column is populated with the date and time.

6. Adding Chromebooks to your Absolute account is a two-step process. If you selected new
organization units in step 3, you have completed the first step. To go to the next step, see
"Deploying the Chromebook extension" on page 290.

Deleting Google Account Details
If a Google account was added in error, or the account is not required anymore, you can delete it from the
Classic Account Settings page.

WARNING! Use caution when deleting an existing Google account from Classic Account Settings. This
action has the following effect on Chromebooks in the Absolute console:
- Device information is no longer synchronized between the Google account and the Absolute console.
- If you add new devices to the Google account, the devices are not added to your Absolute account.
- The Agent Status of all existing Chromebooks in your Absolute account remains set to Active and the
devices continue to connect to the Absolute Monitoring Center. To disable these devices, see "Removing
the Chromebook Extension from a Device" on page 292.

To delete a Google account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the Chromebooks - Google Account area, locate the Google account that you want to
delete and click its Delete link in the rightmost column.

3. On the confirmation message click OK.

Deploying the Chromebook extension
You can manage your Chromebooks in Absolute by deploying the Chromebook extension to each device
using the Google Admin console. For more information about the extension, see "Adding Chromebooks to
your Absolute Account" on page 287.

To deploy the Chromebook extension to your Chromebooks:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

2. On the Download Packages page, in the Absolute for Chromebooks section, click Copy to
clipboard in the Extension ID column to copy the identifier. In the next step, you will use the
Extension ID to find the extension in the Chrome Web Store.

3. Sign in to the Google Admin console at admin.google.com using your domain’s Google account
and complete the steps required to configure the applicable organizational units and deploy the
extension to your Chromebooks.
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Formore information, go to the Documentation page and see "Installing andManaging the Absolute
for Chromebooks Extension" in theAdministrator’s Guide for Absolute Agent.

Working with Chromebooks in the Absolute console
The Chromebook extension collects data from each Chromebook, including operating system information,
geolocation information, and details about installed hardware and software. For details about the specific
information detected by the extension and made available in the Absolute console, see Absolute Products
and Services—Data Points Collected in the online Help.

NOTE The Chromebook extension is unable to collect a device's Asset ID. This data is always synced
directly from your Google Account to the Absolute console. Asset ID shows in the Asset Number field.
You can view this field on a device's Custom Fields page in Device Details. We recommend that you
don't edit the values in this field.

The Chromebook extension enables Chromebook support for the following Absolute reports, features, and
functionality:

● Hardware Asset reports, including:
○ Asset Report
○ Monitor Report
○ Device Readiness Report

See "Hardware Assets Reports" on page 97.

● Software Asset reports, including:
○ Software Overview Report
○ Software Configuration Change Report
○ Software By Device Report

See "Software Assets Reports" on page 112.

● Security reports, including:
○ Operating System Updates Report
○ Suspicious Devices Report

See "Security Reports" on page 125.

● Call History and Loss Control reports, including:
○ Call History Report
○ Device Location Report
○ Device Location History Report

See "Call History and Loss Control Reports" on page 155.

● Alerts
See "Alerts" on page 15.

● Geofences
See "Managing Geofences" on page 268.

● Device Freeze
See Freezing devices in the online Help.
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● Investigation Reports
.

Removing the Chromebook Extension from aDevice
To remove the Chromebook extension from a device you need to complete the following tasks:

● Submit an Unenroll Device request to set the device to Disabled in the Absolute console.
● Remove the extension from the device using the Google Admin console. For more information,

see the Administrator's Guide for Absolute Agent.
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Glossary

A

Absolute console
Formerly Absolute DDS console, and before that Customer Center. A web-based user interface
which enables corporate customers to centrally manage all assets within their account.

Absolute for Chromebooks extension
A small account-specific software program that enables a Chromebook to secure a connection
with the Absolute Monitoring Center through which device authentication and inventory data is
sent.

Absolute Monitoring Center
TheMonitoring Center where devices call for self-healing.

Absolute Persistence
See Persistence Technology.

Activation Date
An event when a device contacts the Absolute Monitoring Center for the first time through the Inter-
net to obtain themanaged device’s unique Identifier.

Adapter Equipment ID
An Identifier, which is unique to each broadband adapter. For EVDO adapters, the Identifier and/or
theMobile Equipment ID (MEID)may be reported. For UMTS networks, the International Mobile
Equipment Identifier (IMEI) is reported.

Adapter Last Detected Date
When information about a network adapter was last collected.

Adapter Manufacturer
Themaker of amobile broadband network adapter.

Adapter Model
The product type of amobile broadband network adapter.

Adapter Network
Themobile service provider associated with amobile broadband adapter.

Agent
A small software client that resides in the BIOS firmware of a device. It is either embedded at the
factory or manually installed by a user.

Absolute 7.x 293

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1971



Agent Call
A secure connection established between the agent and theMonitoring Center through which
device authentication or inventory data is sent.

Agent Status
The operating condition of an agent. Possible values are Active (indicates that the agent has called
theMonitoring Center), Inactive (indicates that the agent has not yet called theMonitoring Center),
and Disabled (indicates that the agent is either flagged for removal or removed from the device).

Agent Version
The version number of the agent that contacts theMonitoring Center.

Alert
An alert is a pager or e-mail message that notifies users when specific, user-definable conditions
aremet.

Alert Event
A record of an alert that was triggered in the Absolute console.

Anti-Malware Software
Anti-virus software that detects, blocks, and removes malicious software from a device.

Anti-Malware Software Vendor
The provider of an anti-virus application that detects, blocks, and removes malware software from
a device.

Anti-Malware Software Version
The unique name or number assigned to a particular release of Anti-Malware software.

Application
The smallest unit of software installed on a device that is detected by the agent and reported in the
Absolute console.

Application Name
The title of an executable. In practice, many publishers mutually exchange Application Name and
Program Name values. See also Program.

ARIN Who IS Info
Information related to the registrant or assignee of a Proxy IP Address.

Asset Number
An alphanumeric identifier for a device, which is entered in the Absolute console by a user.

Assigned
Entered and/or edited by a user; for example, Assigned Username.
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Assigned E-mail Address
The e-mail address of the individual responsible for the device.

Assigned Username
The username assigned to a device by an Administrator.

Authentication
A way to establish the credibility of a user. Security operations are authenticated using either RSA
SecurID tokens or unique e-mailed security authorization codes. The authenticationmethod is spe-
cified on the Security Administration Authorization Agreement. See Authorization.

Authorization
A permission held by a user. When a signed Absolute Security Administration Authorization Agree-
ment is received and filed by Absolute, designated Security Administrators and Security Power
Users can perform security operations, such as Data Delete or Device Freeze, by requesting secur-
ity authorization. The authenticationmethod, which is either sending e-mail messages with an
authorization code or purchasing RSA SecurID tokens and using the randomly generated author-
ization codes, is selected when completing the agreement.

Authorization Code
A globally unique identifier that is e-mailed to a Security Administrator in response to a request
made in the Absolute console. The code is represented as a 32 character hexadecimal character
string. This authorization code also refers to the randomly generated codes generated by an RSA
SecurID token.

Available Violations
The number of purchased licenses for an application that are available for installation on devices. A
negative value in this column indicates that your organization has exceeded its number of pur-
chased licenses.

B

Banned Items List
The list of software applications that your organization has deemed are banned (not allowed) in its
Software Policy. You can view this list on the Software Policy Non-Compliance Report.

Browser Name
The name of a software application used to navigate the Internet.

Browser Version Number
The unique name or number assigned to a particular release of a web browser.

C

Call Time
When a device contacted theMonitoring Center.
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Caller ID
A telephone company service describing the origin of an incoming call, including the phone number.
See also Public IP Address.

Change Status
Indicates whether a detected difference involves New, Removed, or Changed hardware or soft-
ware.

Chrome device
A personal computer running the ChromeOS operating system. Chrome devices include Chrome-
books (laptop computers) and Chromeboxes (desktop computers).

Code Division Multiple Access (CDMA)
CDMA is a channel access method used by various radio communication technologies.

Confidence Level
The estimated accuracy of a Location. Possible values are High and Low.

Cost Center/Code
A unique identifier for a unit for which costs are accumulated or computed.

CPU Name
The known identification of themicroprocessor in a device.

CPU Speed
The rate at which amicroprocessor computes.

CTM Web Application
Also known as CTMWeb.exe or Agent Management Utility, an application that lets users verify
andmanage the agent’s installation on a device.

Current port
The port to which amodem currently installed in a device is connected.

Custom Action Field
An attribute of a Data Delete or Device Freeze request that a user can create and edit. The field
can be set to contain a date, a list option, or text. Values for the fields aremaintained by input from
users.

Custom Device Field
An attribute for a device that a user can create and edit. The field can be set to contain a date, a list
option, or text. Values for the fields aremaintained by input from users.
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D

Data Delete
A remote data deletion function that enables an authorized user to delete sensitive data on targeted
devices in case of theft or loss. The function can also be performed at a device’s end-of-life or end-
of-lease.

Data Delete Policy
A user-definable file created to enable users to specify files and/or file types to be deleted on tar-
geted devices on theWindows platform. The file can also be used to delete registry key entries
and/or files from registry key entries.

Data Wipe
The Data Overwrite feature deletes the specified data and overwrites it with random, or garbage,
data tomake the original data impossible to recover. The overwrite process is called a data wipe.

Date Change Detected
When a difference was detected.

Date Stolen
The date and time stampwhen it was noticed that a device was missing.

Department
A user-created attribute for a device that is included in the filter of many reports.

Detected
Identified by the agent during a call to theMonitoring Center.

Detected Phone Number
The phone number associated with amobile broadband adapter, as reported by the device.

Device
A piece of electronic communication hardware on which the agent can be installed, such as Win-
dows computers, Macintosh computers, or mobile handsets.

Device Freeze
A functionmanaged in the Absolute console which enables an authorized user to specify the
devices to show a full screenmessage restricting device users from operating the device.

Device Group
A way to organizemanaged devices into various groupings based on areas of commonality. For
example, you can group computers by management levels, security risk assessment (those
laptops that contain confidential data), geographical locations (such as building, floor, or room
where the devices are located), and other criteria.
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Device Name
The name given to a device.

Dormant Devices
Administrators may assign this status to devices that do not call in to theMonitoring Center on a
regular basis.

Drive Description
Indicates the detected description for this device’s hard drive; for example, on the Full-Disk Encryp-
tion Status Report.

Drive Letter
The alphabetical identifier for a physical or logical disk drive or partition.

Drive Serial Number
Indicates the detected serial number; for example, for the full-disk encryption drive detected on a
device.

E

Encryption Status
The current or last known status of full-disk encryption for devices.

Encryption Status String
Each encryption vendor uses specific encryption status strings in their products. The Full-Disk
Encryption Status Report shows the detected string from the full-disk encryption vendor, which
could be truncated due to length.

Encryption Type
Found on the Full-Disk Encryption Status Report, indicates whether the device’s detected full-disk
encryption is Software or Hardware.

End User Messaging (EUM)
A functionmanaged in the Absolute console that enables a user to specify the devices on which to
show amessage during the agent call to theMonitoring Center. The content and rules for mes-
sages are customizable, andmessages can also be used for data input from device users.

Equipment ID
The identification number unique to a smartphone. The equipment ID is typically found on a printed
label on the battery. For CDMA smartphones, the Electronic Serial Number (ESN) and/or the
Mobile Equipment ID (MEID) are reported. For GSM andUMTS smartphones, the International
Mobile Equipment Identifier (IMEI) is reported.

Event Calling
A feature that enables Windows andMac devices tomake an agent call when a specific event,
such as a change in installed software, occurs on a device.
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Event Details
A description of an activity related to user administration in the Absolute console.

Executable File
A computer file that contains a program that is ready to be run or carried out.

Export (Data/Group)
A function in the Absolute console that enables users to download files, which contain information
on device data or device groups, in multiple formats.

F

First Call Date
When the agent on a device first called in to theMonitoring Center.

FQDN
Fully Qualified Domain Name (FQDN) of a device, which includes the device name, domain name,
and all higher-level domains. This value shows on the Device Drift by Device report under the Full
Windows Device Name column.

Full-Disk Encryption (FDE)
A software or hardware solution that secures, or encrypts, the entire contents of a physical drive.
FDE prevents unauthorized access to data storage. The agent detects FDE Hardware (self-
encrypting drives) and Software encryption programs that are installed on the hard drives of your
organization’s tracked devices.

Full Windows Device Name
The Fully Qualified Domain Name (FQDN) of a device, including the device name, domain name,
and all higher-level domains.

G

Geofences
A function in the Absolute console that lets users specify boundaries of areas on amap and track
devices based onGeolocation Tracking data.

Global System for Mobile Communications (GSM)
GSM is a standard set developed by the European Telecommunications Standards Institute that
describes technologies for second generation digital cellular networks.

Group
SeeDevice Group.

GUID
Globally Unique IDentifier.
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H

Hard Drive Free Space
The amount of storage currently available on a hard disk.

Hard Drive Serial Number (HDSN)
Themanufacturer’s serial number associated with the hard drive installed on a device. When
detecting hard drive serial numbers, the agent queries the disk controller first. If that fails, then the
agent uses Microsoft’s Windows Management Interface (WMI) to get the hard disk serial numbers.
WhateverWMI reports, which is provided by Microsoft or your hardware and/or software vendors,
is shown on the Hardware Configuration andOS Change Report.

Hard Drive Size
Themaximum capacity of a hard disk.

Hard Drive Space Threshold
Theminimum amount of storage on a hard disk that needs to be unavailable for a device to show in
the results grid.

Hard Drive Total Free Space
The amount of storage currently available on all hard disks installed in a device.

Hard Drive Total Size
Themaximum capacity of all hard disks installed in a device.

Hard Drive Total Used Space
The amount of storage currently unavailable on all hard disks installed in a device.

Hard Drive Used Space
The amount of storage currently unavailable on a hard disk.

Hardware asset
A traditional device, such as a laptop or desktop computer, or amobile device, such as a smart-
phone or tablet.

Hardware Description
The type of hardware that changed.

Hardware Profile
The collection of Identification Points that define a device.

Has Service Guarantee
Indicates whether a payment may be issued if attempts to run a guaranteed service fails.

Glossary Absolute User Guide

Absolute 7.x 300

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1978



I

Identification Points
The inventory items designated to identify and return self-healing devices to theMonitoring Center.
Also referred to as data points.

Identifier
A unique Electronic Serial Number assigned to the agent installed on a device.

IMEI
International Mobile Equipment Identity. See Equipment ID.

Import (Data/Group)
A function in the Absolute console that enables users to upload files in multiple formats, which con-
tain information on device data or device groups.

Install Source
The full directory path to the folder containing the installation files for a program.

Installation Directory
The full directory path to the primary folder where a program is installed.

Inventory Record
When the agent makes its first activation call, theMonitoring Center creates a record (in a data-
base) of the details about this device’s Identification Points, based on the device’s Hardware Pro-
file settings, which you configure.

Investigation Report
A report available in the Absolute console that is filled out and sent online by users to notify Abso-
lute of a theft or loss of a device.

IP Address
A unique number identifying a computer on the Internet. See also Local IP Address and Public IP
Address. In the Absolute console, enter IP addresses in the format [1-255].[0-255].[0-255].[0-255].
You can use the asterisk (*) wildcard character. For example, to search for all IP addresses in the
range 127.10.[0-255].[0-255], type 127.10.*.*

L

Last Agent Call
The date and timestampwhen the agent installed on a devicemost recently contacted theMon-
itoring Center. If available, clicking the Last Call Date or Last Call Time links open the Call History
page for the device.
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Last Call
The date and timestampwhen the agent installed on a devicemost recently contacted theMon-
itoring Center. If available, clicking the Last Call Date or Last Call Time links open the Call History
page for the device.

Last Call Date
The date and timestampwhen the agent installed on a devicemost recently contacted theMon-
itoring Center. If available, clicking the Last Call Date or Last Call Time links open the Call History
page for the device.

Last Call Time
The date and timestampwhen the agent installed on a devicemost recently contacted theMon-
itoring Center. If available, clicking the Last Call Date or Last Call Time links open the Call History
page for the device.

Last Reboot
The date and timestampwhen this device was last restarted.

Latest Service Pack
Themost recent collection of updates, fixes and/or enhancements to a software program delivered
in the form of a single installable package.

Local IP Address
The IP address assigned to a device on the Local Area Network (LAN) when calling theMonitoring
Center. See also IP Address and Public IP Address.

Local IP RDNS
The domain name associated with a Local IP Address. See also Proxy IP RDNS.

Location
The position of a device on the surface of the earth expressed in latitude and longitude.

Location Technology
A technology, such as GPS orWi-Fi Positioning, used to determine the location of a device.

Location Time
The timestamp that indicates when the position of a device was recorded.

M

MAC Address
For laptops and computing devices with mobile broadband adapters, theMedia Access Control
(MAC) address is the hardware address that uniquely identifies each node of a network, such as
Ethernet, or themobile broadband adapter used to complete a call to theMonitoring Center. For
smartphones, it is theMAC address detected on the smartphone, most commonly theWi-Fi MAC
address. Some platforms may also have an Ethernet MAC address.
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Make
Themanufacturer of a device or other hardware.

MEID
Mobile Equipment Identifier. See Equipment ID.

Mobile Broadband Adapter Tracking (MBAT)
This service permits Absolute customers to view a list of mobile broadband adapters and their
attributes including equipment, subscriber, and network information in the Absolute console.

Model
The product type of a device or other hardware.

Monitor Refresh Frequency
The scanning rate of a display.

Monitoring Center
A server with which the agent makes a secure connection to send device authentication and invent-
ory data (also called Identification Points). See also Absolute Monitoring Center.

Monitoring Center-initiated Calling (MCIC)
A feature that lets customers remotely initiate an agent call using the Absolute console. Monitoring
Center-initiated calling, under specific circumstances, enables a drastic reduction in the time
required to initiate action on the targeted device.

O

Operating System
Software that controls the running of computer programs andmay provide various services.

Organizational unit
A Google account term that has relevance for managed Chrome devices. An organizational unit
allows services and features to bemade available to one or more users through the configuration of
policies.

P

Persistence Status
The status of the Absolute Persistencemodule on amanaged device. Possible values are:
BIOS/Firmware Active, BIOS/Firmware Pending, and N/A. A device’s Persistence Status is indic-
ated on the Activation Report.

Persistence technology
Includes BIOS and Firmware persistence. Activated during the agent’s first call to aMonitoring
Center. Checks for the status of the agent and initiates self-healing to restore the agent if it is miss-
ing, tampered with, or damaged.
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Program
An executable file on a device that is detected by the agent and reported in the Absolute console.
See also Application Name.

Proxy IP RDNS
Results of performing a Reverse Domain NameSystem (RDNS) lookup on a Proxy IP Address.

Public IP Address
The IP address used to communicate with the Internet. For modem calls, caller ID information is
reported instead. See also IP Address, Local IP Address, and Caller ID.

Publisher
A company or organization selling applications that is detected by the agent and reported in the
Absolute console.

R

RAM Size
The amount of dynamically accessible memory in a device.

Required Item List
The list of software applications that your organization has deemed are required (must be installed
on all devices) in its Software Policy. You can view this list on the Software Policy Non-Com-
pliance Report.

Results grid
The table that is populated underneath the search or filter criteria location on a Absolute console
page and which is based on the specified filtering criteria. Also called a report table.

RTT
Real-Time Technology (RTT) is a feature that lets you track your mobile broadband-enabled
devices. Additionally, this feature leverages mobile broadband and SMS (text) messaging to
increase the speed to run security operations on devices in your account.

RTT-IP
Real Time Technology over Internet Protocol (RTT-IP) lets you initiate security operations on your
managedWindows andMac devices without waiting for the next scheduled agent call. RTT-IP can
be enabled at the account level or the device level. See alsoMonitoring Center-initiated Calling
(MCIC).

S

SCCM client
A small software application installed on eachWindows device to allow the device to connect to
the SCCM server and bemanaged remotely. Also see "System Center ConfigurationManager
(SCCM)".
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SCCM Repair
A feature that works in conjunction with SCCM Status reporting. If the SCCM client installed on a
Windows device is not functioning correctly, SCCMRepair attempts to repair the client. Also see
"SCCM Status" and "System Center ConfigurationManager (SCCM)".

SCCM Status
The status of the SCCM client installed on aWindows device. The agent can be configured to
detect a device's SCCM Status. Also see "System Center ConfigurationManager (SCCM)".

Security Administrator
A user role that exists in those organizations that choose to designate certain Administrators as
Security Administrators to manage the device and data security of assets. This user role has more
access rights than Administrators. Security Administrators have the authority to configure, target,
and start File Retrieval, Device Freeze, and Data Delete services. Security Administrators use the
Absolute console to track andmanage devices, both within the organization’s local area network
and outside of it.

Security Power User
A user role that exists in those organizations that choose to designate certain Power Users as
Security Power Users tomanage the device and data security of assets. This user role has more
access rights than Power Users. Security Power Users have the authority to configure, target, and
start File Retrieval, Device Freeze, and Data Delete services for devices in their assigned Device
Group. Security Power Users use the Absolute console to track andmanage devices within the
organization’s local area network.

Self-Encrypting Drive (SED)
A type of drive that is capable of FDE and can be detected by the agent, but may not be enabled or
may not be supported by Absolute.

Self-Healing Call (SHC)
When agent modules are corrupted or tampered with, or when attempts aremade to remove the
agent from a device, the technology rebuilds (self-heals) itself.

Serial Number
The serial number of the device or other hardware.

Service Pack
A collection of updates, fixes and/or enhancements to a software program delivered in the form of a
single installable package.

SIEM
Security Information and Event Management (SIEM) applications collect logged events frommul-
tiple software programs and store them in a central repository for consolidated reporting and ana-
lysis.You can enable Absolute alert events to be viewed in a SIEM application.

SMS
Short Message Service (cellular phone text messaging).
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Software Policy
A list of software requirements that consists of Banned and Required software titles. A Software
Policy is applied to Device Groups to identify non-compliant devices.

Software Status
The type of compliance status of a software installation with a Software Policy. The possible val-
ues include Banned and Required.

Subscriber ID
The unique number associated with the smartphone network service subscriber. The number is
retrieved from the smartphone hardware, the Subscriber Identity Module (SIM) card, or an equi-
valent.

Suspicion Level
The importance level or grade that defines the severity of a suspicious event.

Suspicious event
An event that triggered one or more alert notifications based on alerts defined for the account.

System BIOS Date
When the Basic Input/Output System (BIOS) installed in a device was released.

System BIOS Version
The unique name or number assigned to the Basic Input/Output System (BIOS) of a device.

System Center Configuration Manager (SCCM)
Microsoft System Center ConfigurationManager (SCCM) is a systemmanagement software
product that lets IT administrators manage theirWindows devices by performing tasks remotely.

T

Threshold Value (MB)
For hard disks, theminimum preferred amount of available storage (expressed inMB) on a device’s
logical drive to show in reports.

U

Username
A unique name detected by the agent to identify a person who is associated with or using a device.

V

Version
A number that distinguishes releases of the same software application, sold separately, that is
detected by the agent and reported in the Absolute console. See also Agent Version.
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Video Display Color Depth
The number of bits used to represent color on amonitor.

Video Display Resolution
The number of distinct horizontal and vertical pixels showing on amonitor.

Volume
A single accessible storage area with a single file system that is resident on a single partition of a
hard disk.

Volume Label
The descriptive name assigned to a volume on a hard disk, such as Local Disk or Public.

W

Wi-Fi
A technology that allows electronic devices to connect to the Internet or communicate with one
another wirelessly within a particular area over radio waves.

Wi-Fi hotspot
A private or public location where Internet access is available via aWLAN (wireless local area net-
work).
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suspending
alert scanning 27
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information 160

Device Freeze
described 237
editing Device Freeze messages 266
forcing a reboot on Windows devices 241
managing custom action fields 207
minimum system requirements 237
offline policy

about 244
adding devices to 252
creating 245
deleting offline policies 254
designating a default policy 250
editing 249
removing devices from 253
viewing 247
viewing devices 251

request
cancelling for

a single device 242
multiple devices at the same time 242

detailed information 258
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removing its details and the con-
sequences 243

states 258
tracking the status 254
unfreeze passcode for Device Freeze

operation 263
viewing the status 257

requesting 239
scheduling for future date 239
unfreezing

a frozen device using an unfreeze
passcode 263

a single device on an Agent call 261
multiple devices on an Agent call 262

Device Freeze Summary Report 254
device groups

adding
devices to a group 44
devices to a group automatically using

the auto-grouping feature 46
multiple devices to a device group by

importing CSV files 47
Asset Summary information 84
assigning devices automatically 45
associating a device with a device group 43
creating 40
defining what devices are assigned to which

device group manually 47
deleting

device groups 50
described 40
editing

information for a device group 43
filtering to find a specific device group 42
Hardware Details information 87
Hardware Summary information 87
importing

a CSV file for IP mapping 46
an edited CSV file 48

removing
a device group from a software policy 54
devices associated with a device

group 50
viewing

device groups without a software
policy 51

devices associated with a device
group 49

software policies applied to device
groups 51

specific device group 42
Device History Report

viewing 160
Device Location History Report 171
Device Location Report 168
Device Readiness Report 106
Device Rebuild predefined alert 17
Device Summary page

Asset Summary information 84

Call Tracking information 88
configuring Event Calling for a device 90
described 84
Forced Call log 191
Hardware Details information 87
Hardware Summary information 87
SCCM Status history information 89
Software Details information 88
turning on SCCM Repair 93
turning on SCCM Status reporting 92
viewing call history 92

devices 92
adding

devices to a
device group automatically using the

auto-grouping feature 46
single device group 44

multiple devices to a device group by
importing CSV files 47

associating devices with a device group 43
data and device security administration,

described 200
deleting

device groups 50
downloading

data delete log file 235
log file for

a single device 235
mobile devices 236
multiple devices 235

editing
details for a single device with a mobile

broadband adapter 190
details for a specific device 84
Identifier’s asset information 84
information for a device group 43

filtering to find a specific device group 42
finding devices that are ready for

retirement 106
identifying hardware components that need

an upgrade 106
importing a CSV file for IP mapping to a

device group 46
locating those that cannot support a par-

ticular software or operating system
rollout 106

removing devices from
device groups 50

setting up dormant devices 94
turning

data collection for Absolute Secure Drive
off 56
on 56

Event Calling for a device
off 90
on 90

Event Calling for your account
off 63
on 62
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Full-Disk Encryption data collection
off 56
on 56

unfreeze before requesting a Data
Delete 213

unfreezing a frozen device using an unfreeze
passcode 263

viewing
a list of mobile broadband adapters

installed and operational on man-
aged devices 108

details for a single device with a mobile
broadband adapter 190

details for a specific device 84
log file for

a single device 235
mobile devices 236
multiple devices 235

managed devices that have Event Calling
turned on 64

managed devices with SCCM Status
reporting turned on 66

membership in a device group 49
specific device group 42
total, used, and available disk space for

each device 105
with Full-Disk Encryption cannot submit an

End of Lease/Life Data Delete
request 213

Devices by License Report 119
disabling

consequences to 202
RTT-IP 199
Security Administrator authorization 202

dormant devices
described 94

Download Packages page
Absolute Manage Persistence section 69
Absolute Manage section 69
Agent section 68

downloading
a CSV or XML file that identifies installed

monitor drivers 102
a CSV or XML file that identifies installed

printer drivers 101
Absolute Manage installation packages 69
Absolute SIEM Connector 72
and submitting the Absolute Security Admin-

istration Authorization Agreement 201
data delete log file 235
File List request 283
reports, described 96
retrieved files 278
the Agent 68
the log file for

a single device 235
mobile devices 236
multiple devices 235

triggered alert events 29

E
e-mailed

security authorization codes for security oper-
ation 206

security authorization codes for security per-
sonnel 206

editing
alerts

custom 26
predefined 26

asset information for a device 84
assignment of Service Guarantee licenses

manually for a
group of devices 59
single device 59

Classic Account Settings 55
custom

Device Freeze messages 266
end user messages 34

custom action fields 207
deletion policies 226
details for a single device with a mobile

broadband adapter 190
details for a specific device 84
device group’s information 43
existing geofences 273
license information using the Software

License Compliance Overview
Report 118

RTT-IP settings 58
saved report filters 95, 187
software policy 54
URL end user messages 36

enabling
geolocation reporting 167
Security Administrator authorization

again 202
Encryption History Report 143
Encryption Status Report

turning on full-disk encryption data
collection 137

End of Lease/Life Data Delete request
described 213
problems for devices with Full-Disk Encryp-

tion 213
end user messages, see End User Messaging
End User Messaging

activating a message 37
creating

custom messages 31
URL messages 32

deleting end user messages 39
described 30
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editing
custom messages 34
URL messages 36

minimum system requirements 30
previewing 33
resending a message 39
suspending a message 37
types

custom messages 30
URL messages

described 30
viewing

a list of end user messages 31
end user messages that

were acknowledged 37
were not acknowledged 38

ensuring security operations are conducted
safely 200

error codes for Intel AT 210
ESRI map, when used in the Absolute

console 270
Event Calling

described 59
device changes that trigger a call 60
for a device

turn it off 90
turn it on 90
viewing call history 92

for your account
editing Call Settings 63
turn it off 63
turn it on 62
viewing managed devices that have

Event Calling turned on 64
Minimum Event Call Period 61

exporting
a software policy to an Excel spreadsheet 54

Extended IP Call Information page,
described 156

F
file entries for deletion policies 222
File List 281

downloading a request 283
minimum system requirements 281
requesting 281
requesting one for stolen devices 282
tracking the status 283

File Retrieval
cancelling request 279
changing status 278
downloading files 278
minimum system requirements 275
removing log files 279
requesting 276

filtering
a report’s results 82

alert events by
date alert event was triggered 28
specific alert event 28
suspicion level 28

data to create a Full-Disk Encryption Status
report 137

to locate specific device groups 42
finding

devices that are ready for retirement 106
devices with self-encrypting drives capable of

full-disk encryption 136
Forced Call log, described 191
Forced Call request status 192
forcing

a call on devices with mobile broadband
adapters 191

a reboot on Windows devices when the
Device Freeze request
completes 241

freezing devices
Device Freeze offline policy 245
Device Freeze request 239

full-disk encryption
described 135
filtering data to cerate a Full-Disk Encryption

Status report 137
finding SEDs capable of full-disk

encryption 136
identifying devices that

have an SED installed 140
have full-disk encryption products

installed 140
have no full-disk encryption products

installed 141
reactivating a suspended alert 26
software products and self-encrypting drives

detected 136
status-based alert 23
turning it on in

Classic Account Settings 137
Encryption Status Report 137

viewing
a device’s full-disk Encryption History

report 143
changes to a device’s full-disk encryption

status string 142
when to decrypt a device 213

Full-Disk Encryption Status Report 136
creating a full-disk encryption alert 23
turning detection of FDE products for your

account
off 56
on 56
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G
gathering

asset data from iPads 76
generating a server recovery token to unlock a

locked Intel AT device 210
Geofence Editor, described 270
Geofence Tracking reports, described 270
geofences

creating 271
deleting 273
editing 273
example of a Geofence Location alert 22
explained 268
Geofence Editor, described 270
security checks 268
using the technology 269
viewing a list of them 272

geolocation
Authorization form 167
collecting location information 167
enabling reporting 167
limitations of

GPS 166
Wi-Fi positioning 167

system requirements 164
Tracking Activation form 269
tracking reports, described 270
tracking, described 268
types of location technologies,

described 166
Global Positioning Systems. See GPS.
Google Maps

using in prohibited country 270
using navigation tools

in Geofences 270
in reports 170

Wi-Fi Positioning
definition 166
enabling 57

Google Synchronization Service
about 288
enabling 288

GPS
described 166
limitations 166

Guest User user role, described 13

H
Hard Disk Space Report 105
Hard Drive is Nearly Full predefined alert 17
Hardware Configuration and OS Change

Report 103
Hardware Details information 87
Hardware Summary information 87

I
identifier, editing asset information 84
identifying

devices that
have an SED installed 140
have full-disk encryption products

installed 140
have hardware or operating system

changes 103
have no full-disk encryption products

installed 141
devices that do not meet specified minimum

requirements for hardware or oper-
ating system 106

hardware components that need an
upgrade 106

importing
a CSV file for IP mapping 46
an edited CSV file for device groups 48
iPad data into the Absolute console 76

initiating a forced call on devices with mobile
broadband adapters 191

Installed Programs by Account Report 123
Installed Programs by Device Report 122
Installed Programs by Device Report,

details 124
Installed Software Overview Report 112
Intel AT

concluding the service 209
generating a server recovery token to unlock

a locked device 210
link to troubleshooting table 210
other ways to protect your devices 209
troubleshooting disenrollment 209
unlocking locked devices using a server

recovery token 211
Internet Browsing Configuration Report 127
Investigation Report

contact list, managing 77
Investigation Report Contact List

about 77
activating Disabled contacts 81
adding contacts 78
Contact Status

about 77
changing status of a contact 80-81

disabling Active contacts 80
editing contact information 79
printing the contact list 79
viewing the contact list 79

IP georesolution 166
iPads

gathering asset data 76
importing data into the Absolute console 76
meeting your Service Guarantee 76
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prerequisites for
removing iPad devices enrolled 77

removing iPads enrolled 77

L
Last called 20 days ago predefined alert 17
Lease Completion Report 174
Lease Ending predefined alert 17
License Usage Summary Report 179
licenses

editing information using the Software
License Compliance Overview
Report 118

limitations of
GPS technology 166
Wi-FI positioning 167

Local IP Address Changed predefined alert 17
locating devices

outside your corporate network 156
that cannot support a particular software or

operating system rollout 106
location technologies

Absolute Wi-Fi Positioning 166
API and other sampling technologies 166
cell tower/network 166
Google Maps Wi-Fi Positioning 166
GPS 166
IP georesolution 166
Other Location Technologies 166

log files
downloading 235
for a single device

downloading 235
viewing 235

for mobile devices
downloading 236
viewing 236

for multiple devices
downloading 235
viewing 235

M
Major Change predefined alert 17
managing

custom alerts 24
custom Device Freeze messages 264
predefined alerts 24
triggered alert events 28

manually
defining what devices are assigned to which

device groups 47
editing the assignment of Service Guarantee

licenses for a group of devices 59
editing the assignment of Service Guarantee

licenses for a single device 59

Microsoft Audit Summary Report 120
Minimum Event Call Period 61
minimum system requirements needed for

Data Delete 212
Device Freeze security operation 237
End User Messaging 30
File List 281
File Retrieval 275
RTT 188
RTT-IP 193

Missing Anti-Malware Report 130
Missing Devices Report

described 158
Missing Software on Required List predefined

alert 18
Mobile Broadband Adapter Details page, view-

ing for RTT-enabled devices 190
Mobile Broadband Adapter Report 108
Mobile Device Report 110
Mobile Theft Management service

for Chrome devices 287
Modem Addition Report 131
Modem Changed predefined alert 18
monitor drivers, downloading a CSV or XML file

that identifies installed monitor drivers on
devices 102

Monitor Report 102
moving

between pages in a report 84
My Content 186

described 186
My Filters 187
My Reports 186

My Filters 187
My Reports 186

N
Network Changed predefined alert 18
Network Diagnostics Tool 69
New Program File Detected predefined alert 18
no boot with log file deletion policy entry 222

O
offline policy. See Device Freeze
opening

Data Delete Details page 228
Device Summary page 84
Reports page 82
Software Policy page 51

Operating System Changed predefined alert 18
Operating System Updates Report 125
OS Product Key Changed predefined alert 18
override phone number, setting 191

Absolute 7.x 315

Index Absolute User Guide

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 1993



Index Absolute User Guide

P
passcode

used to
unfreeze a frozen device 263

policies
Device Freeze offline policy. See Device

Freeze 244
software policy described 50

Power User user role, described 13
predefined alerts

activating them 25
Agent is Newly Installed 16
Change in Serial Number 16
described 16
Device Name Changed 16
Device Rebuild 17
editing them 26
Hard Drive is Nearly Full 17
inability to delete them 16
Last called 20 days ago 17
Lease Ending 17
list of default alerts 16
Local IP Address Changed 17
Major Change 17
managing them 24
Missing Software on Required List 18
Modem Changed 18
Network Changed 18
New Program File Detected 18
Operating System Changed 18
OS Product Key Changed 18
Public IP Address Changed 18
resetting them 26
searching for 25
Self Healing Call 19
Software on Banned List 19
suspending alert scanning 27
suspending them 27
Username Changed 19
viewing them 24
Warranty Ending 19

prerequisites for
Data Delete requests 213
removing iPads enrolled 77

previewing end user messages 33
printer drivers

downloading a CSV or XML file that identifies
installed printer drivers on
devices 101

Printer Report 101
printing

reports 94
the current page of a report 95

providing RSA SecurID Token codes for security
services 205

Public IP Address Changed predefined alerts 18

R
reactivating a suspended alert 26
Real-Time Technology. See RTT.
Remote File Retrieval 275
removing

Device Freeze Request details and the con-
sequences 243

device from
Device Freeze offline policy 253

device group from a software policy 54
devices from

device groups 50
from enrolled iPads 77

Reports
Account Management

Calling Profiles report 180
License Usage Summary report 179
Security Audit Logs report 184
User Audit report 182
User Event report 183

Call History and Loss Control
Activation report 161
Call History report 156
described 155
Device Drift by Device Name report 159
Device Drift by Username report 160
Device Drift History report 160
Device Location History report 171
Device Location report 168
Extended IP Call Information page, loc-

ating devices outside your cor-
porate network 156

Missing Devices report 158
changing the number of records shown 84
downloading 96
editing saved reports 95
Encryption Status Report, turning on full-disk

encryption data collection 137
filtering

a report’s results 82
finding devices that are ready for

retirement 106
Hardware Assets

Asset report 98
Device Readiness report 106
Hard Disk Space report 105
Hardware Configuration and OS Change

report 103
Mobile Broadband Adapter report 108
Mobile Device report 110
Monitor report 102
Printer report 101

identifying
devices that do not meet specified min-

imum requirements for hardware
or operating system 106
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hardware components that need an
upgrade 106

Lease and Inventory Management
Lease Completion report 174
User-entered Data report 177

lease management, described 174
locating devices that cannot support a par-

ticular software or operating system
rollout 106

loss control, computer drift history 161
moving between pages 84
MyContent

My Filters 187
My Reports 186

printing
reports 94
the current page of a report 95

saving 95
Security

Absolute Secure Drive Authentication Fail-
ures report 134

Anti-Malware report 129
Encryption History report 143
Full-Disk Encryption Status report 136
Internet Browsing Configuration

report 127
Missing Anti-Malware report 130
Modem Addition report 131
Operating System Updates report 125
SCCM Status History Report 149
SCCM Status Report 145
Security Posture Report 154
Suspicious Devices report 132
Unauthorized Software report 128

Software Assets
Devices by License report 119
Installed Programs by Account report 123
Installed Programs by Device report 122
Installed Programs by Device report,

details 124
Installed Software Overview report 112
Microsoft Audit Summary report 120
Software by Device report 116
Software Configuration Change

report 114
Software License Compliance Overview

report 117
Software Policy Non-Compliance

report 121
viewing

complete overview for specific devices
that have the Agent installed 98

details about mobile devices (Smart
Phones, Tablets) 110

entire row in a report record 83
list of mobile broadband adapters

installed and operational on man-
aged devices 108

total, used, and available disk space for
each device 105

Reports page, opening it 82
requesting

a Data Delete operation 214
a Device Freeze 239
a File List 281
a File Retrieval 276
an unfreeze passcode for a Device Freeze

security operation 263
e-mailed security authorization code for

security personnel 206
File List on a stolen device 282

Required Items list, adding to the software
policy 53

resending messages to end users 39
resetting

custom alerts 26
predefined alerts 26

RSA SecurID
Token codes

for security services 205
providing one 205

transferring tokens 205
RTT

minimum system requirements 188
setting an override phone number 191
using cellular technology to maintain network

connectivity 188
viewing the Forced Call log 191

RTT-IP
benefits of 194
described 193
disabling 199
editing the settings for your account 58
enabling

for a specific device 195
for all devices in your account 195

minimum system requirements 193
overview 193
Ping Period

definition 194
editing for

a single device 197
all devices in your account 197

requesting a full agent call 196
viewing status for a device 194
viewing status of all devices 198

running a report 82

S
saving

report filters 187
your reports and filter criteria 186

SCCM Repair
feature overview 145
History tab for a device 89
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reports for
SCCM Status History Report 149
SCCM Status Report 145

troubleshooting failed repairs 154
turning on feature

at the account level 66
at the device level 93
from the SCCM Status Report 148

viewing repair result details 151
SCCM Status

feature overview 144
History tab for a device 89
reports for

SCCM Status History Report 149
SCCM Status Report 145

turning on feature
at the account level 65
at the device level 92
from the SCCM Status Report 148

viewing devices with the feature turned
on 66

viewing test result details 151
SCCM Status Reports 144
scheduled

Device Freeze, requesting for future
date 239

searching for
custom alerts 25
predefined alerts 25

security actions
alerts for 22
Security Audit Logs Report 184

Security Administration Authorization Agree-
ment, described 201

Security Administrators
authorization agreement 269
data and device security administration,

described 200
disabling authorization for 202
enabling authorization again 202
managing the Investigation Report Contact

List 77
providing an RSA SecurID Token code 205
requesting a security authorization code sent

by e-mail 206
user role, described 12

Security Audit Logs Report 184
security authentication methods

described 204
disabling the security administrator author-

ization 202
requesting an e-mailed security authorization

code 206
RSA SecurID tokens 204

security authorization code
described 205
requesting one using e-mail 206

security checks for geofences 268
security checks for security operations 200

Security Posture Report 154
Security Power Users

authorization agreement 269
data and device security administration,

described 200
providing an RSA SecurID Token code 205
requesting a security authorization code sent

by e-mail 206
user role, described 13

SEDs, finding those capable of full-disk encryp-
tion 136

Self Healing Call predefined alert 19
server recovery token

generating one to unlock a locked Intel AT
device 210

using to unlock a locked Intel AT device 211
Service Guarantee license

described 58
editing the assignment manually for a

group of devices 59
single device 59

payout eligibility 58
settings

for your account
turn it off 63

turning
data collection for devices with Absolute

Secure Drive
off 56
on 56

encryption data collection for devices with
Full-Disk Encryption

off 56
on 56

SIEM Connector
downloading 72
sending alerts using 16

Signing Officer user role 13
smart phones, viewing their details 110
Software by Device Report 116
Software Configuration Change Report 114
Software License Compliance Overview

Report 117
Software on Banned List predefined alert 19
software policy

adding
applications to the

Banned Items list 52
Required Items list 53

copying 53
creating 52
deleting 54
described 50
editing 54
exporting to an Excel spreadsheet 54
removing a device group 54
viewing 51

a software policy 53
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device groups without a software
policy 51

Software Policy Non-Compliance Report 121
Software Policy page, opening it 51
states for Device Freeze requests 258
stolen devices

requesting a
Data Delete operation 214
Device Freeze 239
File List 282
File Retrieval 276

Suspended alert state 15
suspending

alert scanning 27
alerts 27
an end user message 37

suspicious activity on devices, described 15
Suspicious Devices Report 132
system requirements

minimum required for
Data Delete 212
Device Freeze 237
End User Messaging 30
File List 281
File Retrieval 275
RTT 188
RTT-IP 193

T
tablets, viewing details about mobile

devices 110
tracking

Device Freeze request status 254
File List status 283

transferring RSA SecurID tokens 205
triggered alert events

managing them 28
viewing them 28

triggered alerts, downloading them 29
triggering an alert 15
troubleshooting Intel AT error codes 210
turning

automatic assignment of available Service
Guarantee Licenses for your account

off 55
data collection for Absolute Secure Drive

off 56
on 56

encryption data collection for Full-Disk
Encryption products

off 56
on 56

Event Calling for your account
off 63
on 62

turning on
full-disk encryption data collection in

Classic Account Settings 137
Encryption Status Report 137

types of user events 183
typographical representations for conventions

used in this guide 14

U
unacknowledged end user message 38
Unauthorized Software Report 128
unfreezing

a frozen device using an unfreeze
passcode 263

a single device on an Agent call 261
multiple devices on an Agent call 262
the device before requesting a Data Delete

on the same device 213
unfreezing a Device Freeze request

getting an unfreeze passcode 263
unlocking locked Intel AT devices using a server

recovery token 211
upgrading the agent 68
URL end user messages

activating them 37
creating 32
deleting them 39
described 30
editing 36
previewing them 33
suspending them 37
viewing a list of them 31

user-defined alerts, described 15
User-entered Data Report 177
User Audit Report 182
User Event Report 183
user events, types 183
User Guide, overview of what’s included 13
user roles

Administrators 12
Guest Users 13
Power Users 13
Security Administrators 12
Security Power Users 13
Signing Officers 13

Username Changed predefined alert 19
using

choose feature 83
Data Delete;Data Delete

described 212
Device Freeze 237
e-mailed authorization codes to authorize

security personnel 206
File List 281
geofence technology 269
Remote File Retrieval 275
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RSA SecurID Token codes to authorize a
security service 205

RTT 188
RTT-IP feature 193
this guide 13

V
viewing

acknowledged end user message 37
alerts

custom 24
predefined 24

call history for a device 92
changes to a device’s full-disk encryption

status 142
complete overview for specific devices that

have the Agent 98
detailed caller ID information 160
detailed information about Device Freeze

requests 258
details about mobile devices, including smart

phones and tablets 110
details for

a device with a mobile broadband
adapter 190

a specific device 84
Device Drift History Report 160
Device Freeze request 257
Device Freeze Request status 257
device groups without a software policy 51
devices

in a device group 49
entire row in a report record 83
Forced Call log 191
Forced Call request status 192
list of

detected applications on a managed
device 113

end user messages 31
existing geofences 272
mobile broadband adapters installed and

operational on managed
devices 108

software policies 51
list of managed devices that have Event

Calling turned on 64
list of managed devices with SCCM Status

reporting turned on 66
log file for

a single device 235
mobile devices 236
multiple devices 235

Mobile Broadband Adapter Details page 190
Reports page 82
software policy 53
specific device group 42

total, used, and available disk space for each
device 105

triggered alert events 28
unacknowledged end user messages 38

viewing call history for a device 92

W
Warranty Ending predefined alert 19
Wi-Fi positioning

limitations 167
Windows devices, forcing a reboot after Device

Freeze completes 241
WMI, reporting hard disk serial numbers based

on Microsoft or vendor’s information 98
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https://epeat.net/product-details/2118cdd6cda04cc7a2a8ff4e60cb31f2?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize… 1/3

Product Summary:

Product Type: Notebook

Registered In: Brazil

Manufacturer:HP

EPEAT Tier: Gold

Registration
Date:

2020-05-12

Product
Status:

Active

Exceptions:
Configurations that are not ENERGY STAR qualified do not meet
required criterion 4.5.1.1.

EPEAT Tier Score Detail

For a product to be listed on the EPEAT Registry, it must, at a minimum, meet the
applicable “required” criteria.  to see a list of the required criteria for this
product category.
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Optional Criteria Scores

This product has met the necessary .

Along with required criteria, products can also meet optional criteria and score optional
points. It is not required for a product to achieve any optional points.

Products that meet all required criteria and achieve less than 50% of the optional points
are rated at  

EPEAT Bronze

Products that meet all required criteria and achieve 50 - 74% of the optional points are
rated at  

EPEAT Silver

Products that meet all required criteria and achieve 75 - 100% of the optional points are
rated at  

EPEAT Gold

The optional criteria for this product category and optional points achieved by this
product are listed below.

required criteria

4.1 Substance Management 12 / 16

4.2 Materials Selection 2 / 3

4.4 Product longevity/life-cycle extension 3 / 4

4.5 Energy Conservation 1 / 3

4.7 Packaging 2 / 2

4.8 Life cycle assessment and carbon footprint 5 / 6
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TOTAL OPTIONAL CRITERIA SCORE: 37 / 49

Please note that it is not
required for a product to
achieve any optional
points.

Some optional criteria may not be applicable to a
product. Optional criteria that are not applicable (N/A)
to the product are not included in the Total Optional
Criteria Score, and are not reflected above.

For any questions, comments, or feedback regarding the EPEAT Registry, please 
.

 

4.9 Corporate Environmental Performance 9 / 9

4.10 Corporate social responsibility 3 / 6

contact
us

EPEAT PROGRAM POLICY MANUAL SUPPORT
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Ecma/TC38-TG3/2015/026 
(Rev. 1 – 15 April 2015) 

Annex B2 - Product environmental attributes 
Computers and computer monitors 

 

The declaration may be published only when all rows and/or fields marked with * are filled-in (n.a. for not applicable). 
Additional information regarding each item may be found under P15. 

Brand * HP Logo 

Company name * HP 

 

Contact information * 
e-mail address 

HP Sustainability and Compliance Center  
sustainability@hp.com  

Internet site * http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/  

Additional information       

 
 

The company declares (based on product specification or test results based obtained from sample testing), that the product 
conforms to the statements given in this declaration. 

Type of product * Notebook PC 

Commercial name * HP ProBook 445 G7 Notebook PC 

Model number * 445 G7 

Issue date * 03/31/2020 

Intended market *  Global    Europe   Asia, Pacific & Japan   Americas   Other         

Additional information       

 
This is an uncontrolled copy when in printed form. Please refer to the contact information for the latest version. 
 
 
 
 
 
 

About Annex B2 
 
Annex B2 reflects Product environmental attributes relevant for Computers and Computer Monitors. The following items from the 
ECMA-370 Main body are not shown in the template: 
P4.1 – P4.3 Consumable materials 
P9.1 TEC and Print speed 
P10.2 - P10.3 Chemical emissions from printing products  
P11.1 - P11.3 Consumable materials for printing products. 
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Model number * 445 G7 Logo 

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Legal requirements  Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

P1 Hazardous substances and preparations  

P1.1* Products do comply with current European RoHS Directive. (See legal reference and NOTE B1)     

P1.2* Products do not contain Asbestos (see legal reference).  
Comment: Legal reference has no maximum concentration value.      

   

P1.3* Products do not contain Ozone Depleting Substances: Chlorofluorocarbons (CFC), 
hydrobromofluorocarbons (HBFC), hydrochlorofluorcarbons (HCFC), Halons, carbontetrachloride, 1,1,1-
trichloroethane, methyl bromide (see legal reference).  Comment: Legal reference has no maximum 
concentration values.      

   

P1.4* Products do not contain more than; 0,005% polychlorinated biphenyl (PCB), 0,005% polychlorinated 
terphenyl (PCT) in preparations (see legal reference). 

   

P1.5*  Products do not contain more than 0,1% short chain chloroparaffins (SCCP) with 10-13 carbon atoms in the 
chain containing at least 48% per mass of chlorine in the SCCP  (see legal reference). 

   

P1.6* Parts with direct and prolonged skin contact do not release nickel in concentrations above 0,5 µg/cm2/week 
(see legal reference).  
Comment: Max limit in legal reference when tested according to EN1811:2011-5.   

   

P1.7* REACH Article 33 information about substances in articles is available at (add URL or mail contact): 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/reachdesktop-pcs.html                            

   

 

P2 Batteries  

P2.1* If the product contains a battery or an accumulator, the battery/accumulator is labeled with the disposal 
symbol. Information on proper disposal is provided in user manual. (See legal reference) 

   

P2.2* Batteries or accumulators do not contain more than 0,0005% of mercury or 0,002% of cadmium. (See legal 
reference) 

   

P2.3* Batteries and accumulators are readily removable. (See legal reference)    

P3 Conformity verification & Eco design (ErP)    

P3.1* The product is CE-marked to show conformance with applicable legal requirements (see legal reference).  
The Declaration of Conformity can be requested at (add link or e-mail address): 

http://www8.hp.com/uk/en/certifications/technical/regulations-certificates.html sustainability@hp.com 

   

P3.2* The product complies with the Eco design requirements for energy-related products,  
(see legal reference). 

   

 Required information is;  given in item P15 or added to this document,  

           available at (add URL):        

   

P5 Product packaging    

P5.1* Packaging and packaging components do not contain more than 0,01% lead, mercury, cadmium and 
hexavalent chromium by weight of these together.   

   

P5.2* The packaging materials are marked with abbreviations and numbers indicating the nature of the material(s) 
used (see legal reference). 

   

P5.3* The product packaging material is free from ozone depleting substances as specified in the Montreal Protocol 
(see legal reference). 
Comment: Legal reference has no maximum concentration values. 

   

P6 Treatment information  

P6.1* Information for recyclers/treatment facilities is available (see legal reference).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE B1 Restriction applies to the homogeneous material, unless other specified and expressed in weight %. Stating “Yes” means that 
the product is compliant with the mandatory requirements. 
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Model number * 445 G7 Logo 

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Market requirements (See Genera l  NOTE GN below)  
               - Environmental conscious design Requirement met 
Item *=mandatory to fill in. Additional information regarding each item may be found under P14. Yes No n.a. 

P7 Design  
 Disassembly, recycling  

P7.1* Parts that have to be treated separately are easily separable    

P7.2* Plastic materials in covers/housing have no surface coating.    

P7.3* Plastic parts > 100 g consist of one material or of easily separable materials.    

P7.4* Plastic parts > 25 g have material codes according to ISO 11469 referring ISO 1043-4.    

P7.5 Plastic parts are free from metal inlays or have inlays that can be removed with commonly available tools.    

P7.6* Labels are easily separable. (This requirement does not apply to safety/regulatory labels).    

 Product lifetime  

P7.7* Upgrading can be done e.g. with processor, memory, cards or drives    

P7.8* Upgrading can be done using commonly available tools    

P7.9 Spare parts are available after end of production for: 5 years    

P7.10 Service is available after end of production for: 5 years    

 Material and substance requirements  

P7.11* Product cover/housing material type (e.g. plastics, metal, aluminum):  

Material type: >PC+ABSTD5FR(40)< Material type: >PC(REC30)GF25FR(40)< Material type: Aluminum 

P7.12 Insulation materials of external electrical cables are PVC free.     

P7.13 Insulation materials of internal electrical cables are PVC free.     

P7.14 External plastic casing/cover parts > 25 g contain no more than 0,1% weight (1000 ppm) bromine and 0,1% 
weight (1000 ppm) chlorine attributable to brominated flame retardants, chlorinated flame retardants, and 
polyvinyl chloride or 0,3% weight (3000 ppm) bromine and 0,3% weight (3000 ppm) chlorine in parts containing 
more than 25% post-consumer recycled content.   

   

P7.15 Printed circuit boards, PCBs (without components) are low halogen: all  PCBs > 25 g  are low halogen 

as defined in IEC 61249-2-21.  (See 1NOTE B2)  

   

P7.16 Flame retarded plastic parts > 25 g in covers / housings are marked according ISO 1043-4: 
Marking: FR (40) 

   

P7.17        Alt. 1: Chemical specifications of flame retardants in printed circuit boards > 25 g (without components): 

TBBPA (additive)  , TBBPA (reactive)  (See NOTE B3), Other; chemical name:      , CAS #:       
 

Alt. 2: Chemical specifications of flame retardants in printed circuit boards (without components) > 25 g 
according ISO 1043-4: (FR(40) for DOPO)  

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

P7.18 Alt. 1: Flame retarded plastic parts > 25 g contain the following flame retardant substances/preparations in 
concentrations above 0,1%: 

1. Chemical name:      , CAS #:       (See NOTE B4) 

2. Chemical name:      , CAS #:               “ 

3. Chemical name:      , CAS #:               “ 
 

Alt. 2: Chemical specifications of flame retardants in plastic parts > 25 g according ISO 1043-4: 
>PC+ABSTD5FR(40)<  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

P7.19      In plastic parts > 25 g, flame retardant substances/preparations above 0,1% are used which have been 

assigned the following Risk phrases; R53 and Hazard statements: H413 may cause long 
lasting harmful effects to aquatic life.  
The source(s) for these classifications is/are found  at  (add URL(s)): 
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database (See note B5) 

 

 

 

 

 

 

P7.20* Postconsumer recycled plastic material content is used in the product (See Note B6): 
  
If YES; at least one of the two alternatives below shall be answered; 
a) Of total plastic parts’ weight > 25 g, the postconsumer recycled plastic material content (calculated as 

a percentage of total plastic by weight) is 12.44%.  

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL NOTE Standard references should direct to the latest version of a standard. If an older version of a standard is 
used, section P15 shall be used for explanation. 

NOTE B2  IEC 61249-2-21 defines maximum limits of 900 ppm for each of the substances chlorine and bromine and a 
maximum limit of 1500ppm of these substances combined. The standard does not address fluorine, iodine and astatine which 
are included in the group of halogens.  

NOTE B3 and B4 A Guidance document on Chemical substances is available; see  
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm  

NOTE B5: If a certain substance has been assigned a certain risk phrases / hazard statement in the referenced source, this 
does not necessarily mean the substance has been tested for all of the hazards referred to by a certain customer. 

NOTE B6 Applies to a product containing plastic parts whose combined weight exceeds 100 g with the exception of 
printed circuit boards, cables, connectors and electronic components and bio-based plastic material. 

NOTE B7: Recycled plastic content percentage is based on the definition set in the IEEE 1680.1-2018 standard, criterion 
4.2.1.1. 
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or 

b) The weight of recycled material is       g. 

 

Model number * 445 G7 Logo 

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Market requirements (continued) Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

 Material and substance requirements (continued) 

P7.21* Biobased plastic material content is used in the product (See NOTE B7): 
 

If YES; at least one of the two alternatives below shall be answered; 
a) Of total plastic parts’ weight > 25 g, the biobased plastic material content (calculated as a percentage of 

total plastic by weight) is      %.  
or 
b) The weight of the biobased plastic material is      g. 

   

P7.22* Light sources are free from mercury, i.e. less than 0,1 mg/lamp. 
If mercury is used specify: Number of lamps:       and maximum mercury content per lamp:       mg 

   

P8 Batteries 

P8.1* Battery chemical composition: lithium/manganese dioxide    

P9 Energy consumption (See NOTE B8)    

P9.1 For the product the following power levels or energy consumptions are reported:     

Energy mode * Power level at 
100 V AC 

Power level at 
115 V AC 

Power level at 
230 V AC 

Reference/Standard for energy 
modes and test method * 

 

EPS No-load 
(External power supply / 

charger plugged in the wall 
outlet but disconnected from 
the product.) 

W W W EPS Energy Report Data  

PTEC * 
Typical Energy Consumption 

W W W ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers  

 

ETEC * 
Annual Energy Consumption 

16.15 kWh/year      18.44 kWh/year 18.09 kWh/year ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

External Power Supply Efficiency Level (International Efficiency Marking Protocol) * : X ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

Display resolution * : 1920*1080 megapixels ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

Default time to enter energy save mode:       minutes  ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

P9.2* Information about the energy save function is provided with the product.     

P9.3 Energy efficiency class (monitors only):                

P10 Emissions    

 Noise emission – Declared according to ISO 9296 (See NOTE B9)    

P10.1  Mode  Mode description  
 

Statistical upper limit A-weighted sound power level,  
LWA,c (B) 

 

  

  

 Idle  * Fans on, HDD spinning (if applicable) * 2.5  

 Operation * Fans on, HDD spinning * 2.9  

 Other mode                 

 Measured according to:  ISO 7779  ECMA-74  

           Other       (only if not covered by ECMA-74)  

 

 

NOTE B7 The following is to be excluded from the calculation of percentage: printed circuit boards, labels, cables, 
connectors and electronic components and postconsumer recycled plastic 

NOTE B8 A Guidance document on Energy Efficiency is available; 
see http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm 

NOTE B9 A Guidance document on Acoustic Noise is available;  
see http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm 
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Model number * 445 G7 Logo 

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Market requirements (continued)  Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

 Electromagnetic emissions 

P10.4 Computer display meets the requirement for low frequency electromagnetic fields of the following voluntary 
program(s):       

   

P12 Ergonomics for computing products  

P12.1* The display meets the ergonomic requirements of ISO 9241-307 for visual display technologies.    

P12.2* The physical input device meets the requirements of ISO 9995 and ISO 9241-410.     

P13 Packaging and documentation  

P13.1* Product packaging material type(s): PAPER/Corrugated weight (kg): 0.230 
Product packaging material type(s): PAPER/Paper  weight (kg): 0.51 
Product packaging material type(s): PLASTIC/Polyethylene Expanded - EPE  weight (kg): 0.187 
Product packaging material type(s): PLASTIC/Polyethylene low density - LDPE  weight (kg): 0.09 

   

P13.2* Product plastic primary packaging is free from PVC.     

P13.3* For product primary corrugated fiberboard packaging, specify the contained percentage of minimum post-
consumer recovered fiber content: 36 % 

   

P13.4* Specify media for user and product documentation (tick box):  

Electronic  , Paper , Other      “available on hp.com” 

 

   

P13.5 (Please only complete this item if paper documentation used) 

User and product documentation on paper media is chlorine-free: 
If Yes, please specify: 

 

 

 

 

 

  

Totally chlorine-free  
 

 
  

 Elemental chlorine-free    

 Processed chlorine-free   
 

 

P14 Voluntary programs 

P14.1 The product meets the requirements of the following voluntary program(s): 
 

 ENERGY STAR® Criteria version: 8.0 Date: 3/31/2020 Product category: Commercial Notebooks 
 Eco-label:  EPEAT  Criteria version: IEEE 1680.1 Date: 3/31/2020 Product category: Commercial Notebooks 
 Eco-label:  TCO Criteria version: 8 Date: 3/31/2020 Product category: Commercial Notebooks 

 

P15 Additional information (See NOTE B10) 

All 
Sections 

1. Product environmental information contained in this declaration is valid as of the date the declaration is published.  
Changes to external standards referenced in the IT Eco-Declaration may invalidate some information contained in this 
declaration over 

P1 1. This product does not include DEHP, BBP, DIBP, or DBP.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOTE B10 Additional lines may be inserted to declare further items, by positioning the cursor at the far right of the 
row and hitting the <Enter> key. 
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P7   Product Upgradability and Reparability 
 
The following table is provided in accordance with IEEE 1680.1-20186 criterion 4.4.2.5. 

feature Available 
[1] 

Repairable 
[2] 

Replaceable 
[3] 

Upgradeable 
[4] 

processor Y Y Y* N 
main memory Y Y Y Y 
mass storage (internal) Y Y Y Y 
wireless networking  Y Y Y N 
integrated graphics Y Y Y* N 
discrete graphics Y Y Y* N 
display panel Y Y Y Y 
integrated keyboard Y Y Y Y 
batteries Y Y Y N 
power supply Y Y Y Y 
fan assemblies Y Y Y N 
speaker(s) (internal) Y Y Y N 
camera Y* Y Y N 
touchpad Y Y Y N 
I/O connectors and external 
power connector 

Y Y Y N 

readers [5] Y* Y Y N 
 
 
Table notes: 
[1] Y* = feature is available, but may not be included in every configuration 
[2] Product can be repaired (returned to fully functional state) if feature fails. 
[3] Feature can be replaced using only commonly available tools without soldering or de-soldering.  Y* = replacement may require 
replacing an assembly to which the feature is attached. 
[4] Base feature may be upgraded by replacing it with a higher performance module or by expanding capacity through use of 
expansion slots. NOTE: This evaluation does not  
account for situations in which the initial configuration purchased is already maximized. Contact HP Sales or an HP authorized 
reseller to determine the availability of upgrade parts and method to obtain them in your geography. 
[5] This feature category includes readers such as fingerprint readers, smart card readers, and other read-only devices, but excludes 
read/write devices. 

P9 Energy consumption of computer products; description of the tested product configuration:        

P9 1. European Union Commission Regulation 1275/2008- Energy Efficiency Information:         

Mode / Condition Power Consumption in Watts at 230 VAC Input 
Voltage 

Default Time to Mode / Conditi
(if applicable) 

Off Mode (if applicable) 0.37 W Not Applicable 

Standby Mode (if applicable) Not Applicable Not Applicable 

Network Standby / Sleep / Long Idle Mode if 
all wired network ports are connected and all 
wireless network ports are activated (if 
applicable) 

NA NA 

Network Standby / Sleep / Long Idle Mode (if 
applicable) 

0.69 W 30 mins 

2.European Union Commission Regulation 1275/2008- Wireless Network Instructions: 

Where applicable, activate and deactivate a wireless network using the instructions provided in the product user guide or the 
operating system.  Information is also available at www.hp.com/support. 

P10 Sound Pressure Level    

 Noise emission – Declared according to ISO 9296 (See NOTE B9)    

P10.1  Mode  Mode description  
 

Statistical upper limit A-weighted sound pressure level,  
LpA,m (dB) 

 

  

  

 Idle  * Fans on, HDD spinning (if applicable) * 14.7  

 Operation * Fans on, HDD spinning * 28.9  

 Other mode                 

 Measured according to:  ISO 7779  ECMA-74  

           Other       (only if not covered by ECMA-74)  

 

 

6 IEEE Standard for Environmental and Social Responsibility Assessment of Computers and Displays 
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Legal references Europe Annex B2 

Reference Declaration item 

Direct ive 2011/65 /EU (RoHS Direct ive)  *  
*  Spec i f i c  exempt ions  app l y  fo r  cer ta i n  produc ts  and 

app l i ca t ions .  

P1.1  

Regulat ion (EC) 1907/2006(REACH, Annex  XVI I  P1.2,  P1 .4,  P1 .6,  P1 .7  

Regulat ion (EC) 2037/2000,  2038/2000,  2039/2000  
(Market ing and use of  Ozone layer  deplet ing 
substances) 

P1.3,  P5 .3  

Norwegian regulat ion  re la t ing to  res t r ic t ions on the use 
of  cer ta in  dangerous chemica ls  20.12.2002 

P1.5  

Di rect ive 2013/56 /EC (Bat tery  and accumulators  
Di rect ive)  *  
*  These prov is ions  sha l l  no t  app ly  where,  fo r  sa fe ty ,  

per f ormance,  med ica l  o r  data  in tegr i t y  reasons ,  cont i nu i t y  o f  
power  supp ly  i s  necessa ry  and requ i res  a  permanent  
connec t ion  between the app l iance and the bat te ry  or  

accumula to r .  

P2.1,  P2 .2,  P2 ,3,  P8 .1  

Di rect ive 2006/95 /EC (Low Vol tage  Di rect ive )  P3.1  

Di rect ive 2004/108 /EC (EMC Di rect ive)  P3.1  

Di rect ive 1999/5 /EC (R&TTE Di rect ive)  P3.1  

Regulat ion (EC) 801/2013 amending Regulat ion  (EC) 
No 1275/2008 wi th  regard to  ecodes ign requi rements  
for  s tandby,  o f f  mode e lect r ic  power  consumpt ion of  
e lec t r ica l  and e lec t ron ic  household and of f ice 
equipment ,  and amending Regulat ion (EC) No 
642/2009 wi th  regard  to  ecodes ign requi rements  for  
te lev is ions  

P3.1,  P3 .2  

Regulat ion（EC）No 1272/2008 (CLP Regulat ion)  P7.19   

Di rec t ive 2004/12 /EC (  Packaging Di rect ive )  P5.1  

Dec is ion 97/129/EC (Secondary  packaging leg is la t ion)  P5.2  

Di rect ive 2012/19 /EU (WEEE d i rec t ive)  P6.1  
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Ecma/TC38-TG3/2015/024 

Company environmental profile - THE ECO DECLARATION 

Brand  HP Logo 

Company name * HP 

 

Contact information * 
 

HP Sustainability and Compliance Center (SCC)  
sustainability@hp.com  

Internet site * www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html   

Issue date * 2014-06-01 

Intended market *  Global   Europe   Asia, Pacific & Japan   Americas   Other       

Additional information       

 
This is an uncontrolled copy when in printed form. Please refer to the contact information for the latest version. 
 
The declaration may be published only when all rows and/or fields marked with an * are filled-in (n.a. for not applicable). 
Additional information regarding each item may be found under C7. 

 
 

Company environmental profile - Legal requirements Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

C1 Product recycling    

C1.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of end of life products 
in countries where the company puts them on the market and where required (see legal reference) 

   

C2  Battery recycling    

C2.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of batteries in 
countries where the company puts products on the market (see legal reference) or pays eco tax / fee where 
required. 

   

C3 Packaging recycling    

C3.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of packaging material  
in countries where the company puts products on the market and where required (see legal reference) 

   

 

Company environmental profile - Market requirements Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

C4 Environmental policy and environmental management     

C4.1* The company has a documented environmental policy approved by the management.    

C4.2* The company has an environmental management system covering: 
Product development  
Manufacturing 

If so certified according to:  ISO 14001  Other as specified in C7 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4.3 The company regularly publishes an environmental report.  

If so, it meets the recommendations of The Global Reporting Initiative  Other as specified in C7  
  

 

 

 

C5 Recycling  

C5.1* Information about the product, battery & packaging take back system (C1, C2 and C3) is available in printed 
or electronic format. 

   

C6 Voluntary programs 

C6.1 The company meets the requirements of the following voluntary program/s: 
 

 Voluntary Agreement:       Criteria version:       Date:       Product category:       
 Voluntary Agreement:       Criteria version:       Date:       Product category:       

C7 Additional information 

 HP has received ISO 14001 certification for its manufacturing operations (Worldwide Manufacturing of Computing and 
Imaging Products and Related Operations) and for product design for its Personal Systems Products and LaserJet and 
Enterprise Printing Products.   The product design certifications include HP-wide product environmental design 
processes (such as HP’s General Specification for the Environment) that cover all HP products.  
 
HP is committed to responsible business practices and transparency in its global citizenship policies and performance. 
We have a long history of working with suppliers to monitor and improve their social and environmental responsibility 
(SER) performance when required, as well as improving standards in the industry. HP endorses the EICC Code of 
Conduct in its entirety, and we have supplemented it with additional requirements specific to freedom of association as 
well as HP’s Student and Dispatch Worker Guidance Standard for Supplier Facilities in the People’s Republic of China 
(PRC). HP also has a strong Global Human Rights Policy in place. HP expects its suppliers to establish policies and 
processes regarding conflict minerals. HP conducts due diligence on its supply chain annually including requesting 
information about our suppliers’ own due diligence and the smelters and refiners used.  HP was the first IT company to 
publish its supply chain smelter list. HP follows the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines as a basis for reporting.  
The GRI index provides easy reference to HP’s Living Progress Report (LPR) content. HP offers take back services of 
products and printing suppliers in some 70 countries. Please refer to HP’s Livings Progress Report for more details on 
our global efforts. 
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Legal references Europe Annex A 

Reference Declaration item 

Directive 2012/19/EU (WEEE directive) C1.1 

Directive 2006/66/EC (Battery and accumulators Directive) * 
* These provisions shall not apply where, for safety, performance, 

medical or data integrity reasons, continuity of power supply is 
necessary and requires a permanent connection between the appliance 

and the battery or accumulator. 

C2.1 

Directive 2004/12/EC (Packaging Directive) C3.1 

Decision 97/129/EC (Secondary packaging legislation) C3.1 

 

 

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2015



14/10/2020 ENERGY STAR Certified Computers | EPA ENERGY STAR

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/details/2355357 1/3

CHANGE
product category

ENERGY STAR Certified

Computers
Visit the Computers page for
usage tips and buying guidelines.

Share This Product

Specifications

Type : Notebook

Category 2: Processor Brand : AMD

Category 2: Processor Name : Ryzen 7

Category 2: Base Processor Speed Per Core (GHz) : 2.0

Category 2: Physical CPU Cores (count) : 8

Category 2: System Memory (GB) : 16.0

Category 2: Default Low-power Mode : Sleep Mode

Category 2: Long Idle Power Used for Sleep Mode : No

Category 2: Off Mode (watts) : 0.3

Category 2: Sleep Mode (watts) : 0.5

Category 2: Long Idle (watts) : 5.0

Category 2: Short Idle (watts) : 6.3

Category 2: Base TEC Allowance (kWh) : 14

REBATE
FINDER

ENERGY STAR
partners sponsor rebates
on certified products.

Enter a zip code below to find
deals near you!

SUBMIT

LEARN MORE 
ABOUT
PRODUCTS
Looking for more information
about how to save with
ENERGY STAR products?

Select a Product Catego

1
2
3

Select a product category of interest to
you.

Get details on specific qualifying
models.

Make informed purchasing decisions.

Access to ENERGY
STAR

API, Data Set or
 Excel File

Languages: English |
Français

Find product models that have earned the
ENERGY STAR and compare features, savings
and more to optimize your purchase.

< back to results

ABOUT FOR PARTNERS SEARCH  

    Find Products Save at Home New Homes Commercial Buildings Industrial Plants

Home  » Certified Products  » Product Finder  » ENERGY STAR Certified Computers  » HP - HP ProBook 445 G7
Notebook PC ENERGY STAR : HSN-Q24C

Find and Compare
Products

HP - HP ProBook 445 G7
Notebook PC ENERGY
STAR : HSN-Q24C

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2016

https://www.energystar.gov/products/office_equipment/computers
mailto:?subject=ENERGY%20STAR%20Certified%20Computers%20-%20HP%20-%20HP%20ProBook%20445%20G7%20Notebook%20PC%20ENERGY%20STAR%20:%20HSN-Q24C%20results&body=ENERGY%20STAR%20ProductFinder%20product%20details:%20%0A%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.energystar.gov%2Fproductfinder%2Fproduct%2Fcertified-computers%2Fdetails%2F2355357?%0A%0A
https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/details/2355357/export/pdf/download
https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/details/2355357/export/pdf
https://dev.socrata.com/foundry/#/data.energystar.gov/e9ch-ntyq
https://data.energystar.gov/Government/ENERGY-STAR-Certified-Computers/e9ch-ntyq/data
https://www.energystar.gov/productfinder/download/certified-computers/
https://www.energystar.gov/productfinder/
https://www.energystar.gov/about
https://www.energystar.gov/partner_resources
https://www.energystar.gov/products
https://www.energystar.gov/campaign/home
https://www.energystar.gov/newhomes
https://www.energystar.gov/buildings
https://www.energystar.gov/industrial_plants
https://www.energystar.gov/
https://www.energystar.gov/products
https://www.energystar.gov/productfinder/
https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/
https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/details/
https://www.energystar.gov/


14/10/2020 ENERGY STAR Certified Computers | EPA ENERGY STAR

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/details/2355357 2/3

Category 2: Functional Adder Allowances (kWh) : 15.2

Category 2: TEC of Model (kWh) : 18.4

Notebooks, Desktops, Integrated Computers, Slate/Tablets, Two-in-
one Notebooks, and Portable All-in-ones Category for TEC (Typical
Energy Consumption) Criteria :

2

Category 2: Operating System Name : Windows 10

Sleep Mode Default Time Upon Shipment (min.) : 30

Display Sleep Mode Default Time Upon Shipment (min.) : 10

WOL (Wake on LAN) From Sleep : Shipped Enabled
Under All
Conditions

Will the Speed of Any Active 1 GB/s or Higher Ethernet Network
Links be Reduced to Less Than 1 GB/s When Transitioning to Sleep
or Off Mode? :

Yes

Ethernet Capability : Yes

Touch Screen : No

Date Available On Market : 03/31/2020

Date Certified : 02/27/2020

Markets : United States,
Switzerland,
Taiwan, Japan,
Canada

ENERGY STAR Certified: Yes

Additional Product Information
HP ProBook 445 G7X ENERGY STAR,,; HP ZHAN 66 Pro A 14 G3 Notebook
PC ENERGY STAR,,; HP ZHAN 66 Pro A 14 G3X ENERGY STAR,,

Find Products

Save at Home

New Homes

Commercial Buildings

Industrial Plants

About

Recursos en Español

Partner Resources

Contact Us

FAQs

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2017

https://www.energystar.gov/campaign/waysToSave
https://www.energystar.gov/products
https://www.energystar.gov/campaign/home
https://www.energystar.gov/newhomes
https://www.energystar.gov/buildings
https://www.energystar.gov/industrial_plants
https://www.energystar.gov/about
https://www.energystar.gov/recursos_en_espanol
https://www.energystar.gov/partner_resources
https://energystar-mesa.force.com/ENERGYSTAR/s/
https://energystar-mesa.force.com/ENERGYSTAR/s/
https://www.energystar.gov/


14/10/2020 ENERGY STAR Certified Computers | EPA ENERGY STAR

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/details/2355357 3/3

Newsroom

Privacy

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2018

https://www.energystar.gov/about/newsroom
https://www.energystar.gov/privacy_and_security_notice
https://www.epa.gov/
http://www.energy.gov/


HP Client Security

Informação Básica

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2019



© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial,
propriedade do titular e utilizada pela
Hewlett-Packard Company sob licença.
Intel é uma marca comercial da Intel
Corporation nos EUA e noutros países e é
utilizada sob licença. Microsoft e Windows
são marcas registadas da Microsoft
Corporation nos E.U.A.

As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As únicas garantias que cobrem os
produtos e serviços da HP são
estabelecidas exclusivamente na
documentação de garantia que os
acompanha. Neste documento, nenhuma
declaração deverá ser interpretada como a
constituição de garantia adicional. A HP
não se responsabiliza por erros técnicos e
editoriais ou omissões neste documento.

Primeira edição: agosto de 2013

Número de publicação do documento:
735339-131

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2020



Índice

1  Introdução ao HP Client Security Manager .................................................................................................. 1

Funcionalidades do HP Client Security ................................................................................................ 1

Descrição do produto HP Client Security e exemplos de utilização comum ........................................ 3

Password Manager .............................................................................................................. 3

HP Drive Encryption (apenas alguns modelos) ................................................................... 4

HP Device Access Manager (apenas alguns modelos) ....................................................... 4

Computrace (adquirido em separado) ................................................................................. 5

Alcançar objetivos essenciais de segurança ........................................................................................ 5

Proteger contra roubo direcionado ...................................................................................... 6

Restringir o acesso a dados sensíveis ................................................................................ 6

Prevenir o acesso não autorizado a partir de localizações internas ou externas ................ 6

Criar políticas de palavras-passe seguras ........................................................................... 6

Elementos adicionais de segurança ..................................................................................................... 7

Atribuição de funções de segurança ................................................................................... 7

Gerir as palavras-passe do HP Client Security ................................................................... 7

Criar uma palavra-passe segura ......................................................................... 8

Efetuar a cópia de segurança das credenciais e definições ............................... 8

2  Informação básica .......................................................................................................................................... 9

Abrir o HP Client Security ................................................................................................................... 10

3  Guia de Configuração Rápida para Pequenas Empresas ......................................................................... 11

Informação básica .............................................................................................................................. 11

Password Manager ............................................................................................................................ 11

Ver e gerir as autenticações guardadas no Password Manager ....................................... 12

HP Device Access Manager ............................................................................................................... 12

HP Drive Encryption ........................................................................................................................... 12

4  HP Client Security ......................................................................................................................................... 13

Funcionalidades, aplicações e definições de identidade ................................................................... 13

Impressões digitais ............................................................................................................ 13

Definições administrativas de impressões digitais ............................................ 14

Definições do utilizador de impressões digitais ................................................ 15

HP SpareKey – Recuperação da palavra-passe ............................................................... 15

Definições do HP SpareKey .............................................................................. 15

Palavra-passe do Windows ............................................................................................... 16

iii

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2021



Dispositivos Bluetooth ....................................................................................................... 16

Definições dos dispositivos Bluetooth ............................................................... 16

Cartões .............................................................................................................................. 17

Definições de Cartão de proximidade, Cartão sem contactos e Smart card .. .. 18

PIN ..................................................................................................................................... 18

Definições de PIN ............................................................................................. 19

RSA SecurID ..................................................................................................................... 19

Password Manager ............................................................................................................ 19

Para as páginas Web ou programas onde ainda não foi criado um início de

sessão ............................................................................................................... 20

Para as páginas Web ou programas onde já foi criado um início de sessão . . . 20

Adicionar inícios de sessão ............................................................................... 20

Editar inícios de sessão .................................................................................... 22

Utilizar o menu Ligações rápidas do Password Manager ................................. 22

Organizar os inícios de sessão em categorias ................................................. 23

Gerir os seus inícios de sessão ........................................................................ 23

Avaliar a força da sua palavra-passe ................................................................ 24

Definições dos ícones do Password Manager .................................................. 24

Importar e exportar inícios de sessão ............................................................... 25

Definições ......................................................................................................... 26

Definições avançadas ........................................................................................................................ 26

Políticas de administradores .............................................................................................. 26

Políticas de utilizadores padrões ....................................................................................... 27

Funcionalidades de segurança .......................................................................................................... 28

Utilizadores ......................................................................................................................................... 28

As minhas políticas ............................................................................................................................ 29

Criar cópias de segurança e restaurar os seus dados ....................................................................... 29

5  HP Drive Encryption (apenas alguns modelos) ......................................................................................... 31

Abrir o Drive Encryption ..................................................................................................................... 31

Tarefas gerais .................................................................................................................................... 32

Ativar o Drive Encryption para unidades de disco rígido padrões ..................................... 32

Ativar o Drive Encryption para unidades de autoencriptação ............................................ 32

Desativar o Drive Encryption ............................................................................................. 33

Iniciar sessão depois de ativar o Drive Encryption ............................................................ 33

Encriptar unidades de disco rígido adicionais ................................................................... 34

Tarefas avançadas ............................................................................................................................. 34

Gerir o Drive Encryption (tarefa de administrador) ............................................................ 34

Encriptar ou desencriptar partições de unidades individuais (apenas

encriptação por software) .................................................................................. 35

Gestão dos discos ............................................................................................................. 35

iv

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2022



Cópia de segurança e recuperação (tarefa de administrador) .......................................... 35

Criar cópia de segurança das chaves de encriptação ...................................... 35

Recuperar o acesso a um computador ativado utilizando chaves de cópia

de segurança ....................................................................................................  36

Efetuar uma recuperação com a HP SpareKey ................................................................. 37

6  HP File Sanitizer (apenas alguns modelos) ................................................................................................ 38

Trituração ........................................................................................................................................... 38

Eliminação definitiva do espaço livre .................................................................................................  38

Abrir o File Sanitizer ........................................................................................................................... 39

Procedimentos de configuração ......................................................................................................... 39

Definir um agendamento de trituração ..............................................................................  40

Definir um agendamento de eliminação definitiva do espaço livre .................................... 41

Proteger ficheiros contra a trituração ................................................................................. 41

Tarefas gerais ....................................................................................................................................  41

Utilizar o ícone do File Sanitizer ........................................................................................ 42

Trituração com clique do botão direito do rato ..................................................................  42

Iniciar manualmente uma operação de trituração .............................................................  42

Iniciar manualmente a eliminação definitiva ...................................................................... 43

Ver os ficheiros de registo ................................................................................................. 43

7  HP Device Access Manager (apenas alguns modelos) ............................................................................. 44

Abrir o Device Access Manager ......................................................................................................... 44

Vista de utilizador ..............................................................................................................  45

Vista Sistema ..................................................................................................................... 45

Configuração da JITA .......................................................................................  46

Criar uma política JITA para um utilizador ou grupo ........................ 47

Desativar uma política JITA para um utilizador ou grupo ................. 47

Definições ........................................................................................................................................... 47

Classes de dispositivos não geridas .................................................................................. 47

8  HP Trust Circles ............................................................................................................................................ 49

Abrir o Trust Circles ............................................................................................................................ 49

Informação básica .............................................................................................................................. 49

Trust Circles ....................................................................................................................................... 50

Adicionar pastas a um círculo de confiança ...................................................................... 50

Adicionar membros a um círculo de confiança .................................................................. 51

Adicionar ficheiros a um círculo de confiança ...................................................................  51

Pastas encriptadas ............................................................................................................ 52

Remover pastas de um círculo de confiança ..................................................................... 52

v

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2023



Remover um ficheiro de um círculo de confiança .............................................................. 52

Remover membros de um círculo de confiança ................................................................ 52

Eliminar um círculo de confiança ....................................................................................... 53

Definir preferências ............................................................................................................................ 53

9  Recuperação de roubo (apenas alguns modelos) ..................................................................................... 55

10  Exceções de palavras-passes localizadas ............................................................................................... 56

O que fazer quando uma palavra-passe é rejeitada .......................................................................... 56

IME do Windows não suportados ao nível da autenticação na ligação ou do Drive Encryption ........ 56

Alterações de palavras-passes utilizando esquemas de teclado que também são suportados ........ 57

Tratamento de teclas especiais .......................................................................................................... 57

Glossário ........................................................................................................................................................... 59

Índice Remissivo ............................................................................................................................................... 63

vi

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2024



1 Introdução ao HP Client Security
Manager

O HP Client Security permite-lhe proteger os seus dados, dispositivo e identidade, aumentando
assim a segurança do seu computador.

Os módulos de software disponíveis para o seu computador podem variar consoante o seu modelo.

Os módulos de software do HP Client Security podem estar pré-instalados, pré-carregados ou
disponíveis para transferência no web site da HP. Para obter mais informações, visite
http://www.hp.com.

NOTA: As instruções neste manual estão escritas segundo o pressuposto que os módulos de
software do HP Client Security já estão instalados.

Funcionalidades do HP Client Security
A tabela seguinte descreve as funcionalidades essenciais dos módulos do HP Client Security.

Funcionalidades do HP Client Security 1
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Módulo Funcionalidades essenciais

HP Client Security Manager Os administradores podem executar as seguintes funções:

● Proteger o seu computador antes de o Windows® iniciar

● Proteger a sua conta do Windows utilizando uma autenticação
segura

● Gerir o seu início de sessão e palavras-passes para websites e
aplicações

● Alterar facilmente a palavra-passe do seu sistema operativo
Windows

● Utilizar impressões digitais para segurança e comodidade
extras

● Configurar um smart card, cartão sem contacto ou cartão de
proximidade para autenticação

● Utilizar o seu telefone Bluetooth como método de identificação

● Definir um PIN para expandir as suas opções de autenticação

● Configurar políticas de início de sessão e de sessão

● Criar cópias de segurança e restaurar os dados do programa

● Adicionar mais aplicações, tais como HP Drive Encryption, HP
File Sanitizer, HP Trust Circles, HP Device Access Manager e
HP Computrace

Os utilizadores gerais podem executar as seguintes funções:

● Ver as definições do Estado de encriptação e Device Access
Manager.

● Ativar o Computrace.

● Configurar as Preferências e as opções de Cópia de Segurança
e Restauro.

Password Manager Os utilizadores gerais podem executar as seguintes funções:

● Organizar e configurar nomes de utilizador e palavras-passe.

● Criar palavras-passe mais seguras para melhorar a segurança
das contas de correio eletrónico e contas da Web. O Password
Manager preenche e submete automaticamente as
informações.

● Otimizar o processo de início de sessão com a funcionalidade
Início de Sessão Único, que memoriza automaticamente e
aplica as credenciais de utilizador.

● Marcar uma conta como comprometida, para que possa ser
alertado para outra(s) conta(s) com credenciais semelhantes.

● Importar dados de início de sessão de um navegador
compatível.

HP Drive Encryption (apenas alguns modelos) ● Fornece a encriptação completa e ao nível do volume para a
unidade de disco rígido.

● Força a autenticação antes de arranque para desencriptar e
aceder aos dados.

● Oferece a opção de ativar unidades de autoencriptação (apenas
alguns modelos).

2 Capítulo 1   Introdução ao HP Client Security Manager

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2026



Módulo Funcionalidades essenciais

HP Device Access Manager ● Permite aos gestores de TI controlarem o acesso a dispositivos
com base em perfis de utilizador.

● Impede que utilizadores não autorizados retirem dados
utilizando suportes de armazenamento externos e introduzam
vírus no sistema partir de suportes de dados externos.

● Permite aos administradores desativarem o acesso a
dispositivos de comunicação de indivíduos específicos ou
grupos de utilizadores.

HP Trust Circles ● Protege ficheiros e documentos.

● Encripta ficheiros em pastas especificadas pelo utilizador e
protege-os dentro de um círculo de confiança.

● Permite que os ficheiros sejam utilizados e partilhados apenas
por membros do círculo de confiança.

Recuperação de Roubo (Computrace, adquirido em
separado)

● Requer a compra separada de subscrições de controlo e
rastreio para ser ativado.

● Fornece o rastreio de ativos protegidos.

● Monitoriza a atividade de utilizadores, assim como alterações
no hardware e software.

● Permanece ativo mesmo se a unidade de disco rígido for
reformatada ou substituída.

Descrição do produto HP Client Security e exemplos de
utilização comum

A maioria dos produtos HP Client Security possui autenticação de utilizador (normalmente uma
palavra-passe) e uma cópia de segurança administrativa para obter o acesso se as palavras-passe
forem perdidas, esquecidas ou não estiverem disponíveis ou sempre que a segurança empresarial
necessitar do acesso.

NOTA: Alguns dos produtos HP Client Security estão concebidos para restringir o acesso a dados.
Os dados devem ser encriptados quando são tão importantes que o utilizador prefira perder as
informações a vê-las comprometidas. Recomenda-se que seja criada uma cópia de segurança de
todos os dados num local seguro.

Password Manager

O Password Manager armazena nomes de utilizador e palavras-passe e pode ser utilizado para:

● Guardar nomes de início de sessão e palavras-passe para o acesso à Internet ou ao correio
eletrónico.

● Iniciar automaticamente a sessão do utilizador num web site ou correio eletrónico.

● Gerir e organizar autenticações.

● Selecionar um ativo da Web ou rede e aceder diretamente à hiperligação.

● Ver nomes e palavras-passe sempre que necessário.

Descrição do produto HP Client Security e exemplos de utilização comum 3
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● Marcar uma conta como comprometida, para que possa ser alertado para outra(s) conta(s) com
credenciais semelhantes.

● Importar dados de início de sessão de um navegador compatível.

Exemplo 1: Uma agente de aquisições de um grande fabricante faz a maior parte das suas
transações empresariais através da Internet. Também visita frequentemente vários web sites
populares que necessitam de informações de inicio de sessão. Ela conhece as questões de
segurança, por isso não utiliza a mesma palavra-passe em todas as contas. A agente de aquisições
decidiu utilizar o Password Manager para fazer a correspondência entre as várias hiperligações da
Web e os vários nomes de utilizador e palavras-passe. Quando ela inicia sessão num web site, o
Password Manager apresenta automaticamente as credenciais. Se ela quiser ver os nomes de
utilizador e as palavras-passe, o Password manager pode ser configurado para as apresentar.

O Password Manager também pode ser utilizado para gerir e organizar as autenticações. Esta
ferramenta vai permitir ao utilizador selecionar um ativo da Web ou rede e aceder diretamente à
hiperligação. O utilizador também pode visualizar os nomes de utilizador e as palavras-passe sempre
que necessário.

Exemplo 2: Um funcionário empenhado foi promovido e agora vai gerir todo o departamento de
contabilidade. A equipa tem de iniciar sessão em várias contas de cliente na Web, cada uma
utilizando diferentes informações de início de sessão. As informações de início de sessão têm de ser
partilhadas com outros funcionários, por isso a confidencialidade é essencial. O funcionário decide
organizar todas as hiperligações da Web, ou nomes de utilizador da empresa e as palavras-passe no
Password Manager. No final o funcionário implementa o Password Manager junto dos funcionários
para que estes possam trabalhar em contas Web e sem terem de saber as credenciais de início de
sessão que estão a utilizar.

HP Drive Encryption (apenas alguns modelos)

O HP Drive Encryption é utlizado para restringir o acesso aos dados em toda a unidade de disco
rígido ou numa unidade secundária. O Drive Encryption também pode gerir unidades de
autoencriptação.

Exemplo 1: Um médico quer certificar-se de que apenas ele pode aceder aos dados na unidade de
disco rígido do seu computador. O médico ativa o Drive Encryption, que requer a autenticação antes
de arranque antes do início de sessão no Windows. Depois de configurado, não é possível aceder à
unidade de disco rígido sem uma palavra-passe antes que o sistema operativo inicie. O médico pode
otimizar ainda mais a segurança da unidade se escolher encriptar os dados com a opção de unidade
de autoencriptação.

Exemplo 2: Um administrador hospitalar pretende garantir que apenas os médicos e pessoal
autorizado podem aceder aos dados no computador local, sem terem de partilhar palavras-passe
pessoais. O departamento de TI adiciona o administrador, os médicos e o pessoal autorizado como
utilizadores do Drive Encryption. Agora, apenas o pessoal autorizado pode arrancar o computador ou
domínio utilizando o respetivo nome de utilizador e palavra-passe.

HP Device Access Manager (apenas alguns modelos)

O HP Device Access Manager permite a um administrador restringir e gerir o acesso a hardware. O
Device Access Manager pode ser utilizado para bloquear o acesso não autorizado a unidades flash
USB onde os dados possam ser copiados. Também pode restringir o acesso a unidades de CD/
DVD, controlar dispositivos USB, ligações de rede, etc. Um exemplo poderia ser uma situação na
qual os vendedores externos precisem de acesso aos computadores da empresa mas quer não
possam copiar os dados para uma unidade USB.

Exemplo 1: Um gestor de uma empresa de fornecimento médico trabalha frequentemente com
registos médicos pessoais, assim como informações comerciais. Os funcionários precisam de
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acesso a estes dados, mas é extremamente importante que os dados não sejam removidos do
computador através de uma unidade USB ou de qualquer outro suporte de armazenamento externo.
A rede é segura, mas oc computadores possuem gravadores de CD e portas USB que podem
permitir que os dados sejam copiados ou roubados. O gestor utiliza o Device Access Manager para
desativar as portas USB e os gravadores de CD para que não possam ser utilizados. Apesar de as
portas USB estarem desbloqueadas, o rato e o teclado continuarão a funcionar.

Exemplo 2: Uma empresa de seguros não quer que os seus funcionários instalem ou transfiram
software ou dados pessoais de casa. Alguns funcionários precisam de acesso às portas USB de
todos os computadores. O gestor de TI utiliza o Device Access Manager para permitir o acesso a
alguns funcionários e a bloquear o acesso externo a outros.

Computrace (adquirido em separado)

O Computrace (adquirido em separado) é um serviço que pode rastrear a localização de um
computador roubado sempre que o utilizador acede à Internet. O Computrace também pode ajudar a
gerir e localizar computadores à distância, assim como monitorizar a utilização e as aplicações do
computador.

Exemplo 1: O diretor de uma escola pediu ao departamento de TI que monitorize todos os
computadores da escola. Depois de fazer o inventário dos computadores, o administrador de TI
registou todos os computadores no Computrace para que estes possam ser rastreados no caso de
alguma vez serem roubados. Recentemente, a escola descobriu que vários computadores tinha
desaparecido, por isso o administrador de TI alertou as autoridades e os representantes do
Computrace. Os computadores foram localizados e devolvidos à escola pelas autoridades.

Exemplo 2: Uma agência imobiliária precisa de gerir e atualizar todos os computadores por todo o
mundo. Eles utilizam o Computrace para monitorizar e atualizar os computadores sem terem de
enviar um técnico de TI pessoalmente a cada computador.

Alcançar objetivos essenciais de segurança
Os módulos do HP Client Security podem trabalhar em conjunto para fornecer uma solução para
diversas questões de segurança, incluindo objetivos essenciais de segurança:

● Proteger contra roubo direcionado

● Restringir o acesso a dados sensíveis

● Prevenir o acesso não autorizado a partir de localizações internas ou externas

● Criar políticas de palavras-passe seguras

Alcançar objetivos essenciais de segurança 5
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Proteger contra roubo direcionado

Um exemplo de roubo direcionado seria o roubo de um computador com dados confidenciais e
informações de cliente no ponto de verificação de segurança de um aeroporto. As seguintes
funcionalidades ajudam a proteger contra o roubo direcionado:

● A funcionalidade de autenticação antes de arranque, se ativada, ajuda a impedir o acesso ao
sistema operativo.

◦ HP Client Security—Ver HP Client Security na página 13.

◦ HP Drive Encryption—Ver HP Drive Encryption (apenas alguns modelos) na página 31.

● A encriptação ajuda a garantir que não possível aceder aos dados mesmo se a unidade de
disco rígido for removida instalada num sistema não seguro.

● O Computrace pode rastrear a localização do computador após o roubo.

◦ Computrace—Ver Recuperação de roubo (apenas alguns modelos) na página 55.

Restringir o acesso a dados sensíveis

Imagine que um auditor contratado está a trabalhar no local e tem acesso a um computador para
rever dados financeiros sensíveis. O auditor não deve poder imprimir os ficheiros ou guardá-lo num
dispositivo gravável, como um CD. A seguinte funcionalidade ajuda a restringir o acesso aos dados:

● O HP Device Access Manager permite aos gestores de TI restringirem o acesso a dispositivos
de comunicação de forma que não seja possível copiar informações sensíveis da unidade de
disco rígido. Consulte Vista Sistema na página 45.

Prevenir o acesso não autorizado a partir de localizações internas ou
externas

O acesso não autorizado a um computador empresarial não seguro implica um risco muito elevado
para os recursos de rede empresarial, tais como informações dos serviços financeiros, um executivo,
ou a equipa de Investigação e Desenvolvimento, e para informações privadas, tais como registos
hospitalares e registos financeiros pessoais. As seguintes funcionalidades ajudam a prevenir o
acesso não autorizado:

● A funcionalidade de autenticação antes de arranque, se ativada, ajuda a impedir o acesso ao
sistema operativo. Consulte HP Drive Encryption (apenas alguns modelos) na página 31.

● O HP Client Security ajuda a garantir que um utilizador não autorizado não consegue obter
palavras-passe ou aceder a aplicações protegidas por palavra-passe. Consulte HP Client
Security na página 13.

● O HP Device Access Manager permite aos gestores de TI restringirem o acesso a dispositivos
graváveis de forma que não seja possível copiar informações sensíveis da unidade de disco
rígido. Consulte HP Device Access Manager (apenas alguns modelos) na página 44.

Criar políticas de palavras-passe seguras

Se for implementada uma política empresarial que requeira a utilização de uma política de palavras-
-passe para dezenas de aplicações baseadas na Web e bases de dados, o Password Manager
oferece um repositório protegido para as palavras-passe e a conveniência do Início de Sessão
Único. Consulte Password Manager na página 19.
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Elementos adicionais de segurança

Atribuição de funções de segurança

Na gestão da segurança informática (especialmente para organizações de grande dimensão), uma
prática importante é a divisão de responsabilidades e direitos entre os diferentes tipos de
administradores e utilizadores.

NOTA: Numa organização de pequena dimensão ou para uso individual, estas funções podem ser
detidas pela mesma pessoa.

No HP Client Security, as funções e responsabilidades de segurança podem ser divididas da
seguinte forma:

● Gestor de Segurança - define o nível de segurança da empresa ou rede e determina as
funcionalidades de segurança a implementar, tais como o Drive Encryption.

NOTA: Muitas das funcionalidades do HP Client Security podem ser personalizadas pelo
gestor de segurança em colaboração com a HP. Para obter mais informações, visite
http://www.hp.com.

● Administrador de TI - aplica e gere as funcionalidades de segurança definidas pelo gestor de
segurança. Também ativa e desativa algumas funcionalidades. Por exemplo, se o gestor de
segurança decidiu implementar smart cards, o administrador de TI pode ativar o modo palavra-
-passe e o modo smart card.

● Utilizador - utiliza as funcionalidades de segurança. Por exemplo, se o gestor de segurança e o
administrador de TI ativaram o modo smart card para o sistema, o utilizador pode configurar o
PIN do smart card e utilizá-lo para a autenticação.

CUIDADO: Recomenda-se que os administradores sigam as "melhores práticas" na restrição dos
privilégios do utilizador final e na restrição do acesso dos utilizadores.

Não devem ser concedidos privilégios administrativos a utilizadores não autorizados.

Gerir as palavras-passe do HP Client Security

A maioria das funcionalidades do HP Client Security estão protegidas por palavra-passe. A tabela
seguinte lista as palavras-passe utilizadas mais frequentemente, o módulo de software onde a
palavra-passe está configurada e a função da palavra-passe.

As palavras-passe que são configuradas e utilizadas apenas por administradores de TI também
estão indicadas nesta tabela. Todas as restantes palavras-passe podem ser configuradas por
utilizadores normais ou administradores.

Palavra-passe do HP Client
Security

Configurada no seguinte
módulo

Função

Palavra-passe de início de
sessão do Windows

Painel de Controlo do
Windows ou HP Client
Security

Pode ser utilizado para o início de sessão
manual e para autenticação para aceder
às várias funcionalidades do HP Client
Security.

Elementos adicionais de segurança 7
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Palavra-passe do HP Client
Security

Configurada no seguinte
módulo

Função

Palavra-passe da Cópia de
Segurança e Recuperação do
HP Client Security

HP Client Security, por
utilizador individual

Protege o acesso ao ficheiro da Cópia de
Segurança e Recuperação do HP Client
Security.

PIN do Smart Card Credential Manager Pode ser utilizado como autenticação
multifator.

Pode ser utilizado como autenticação do
Windows.

Autentica utilizadores do Drive Encryption,
se o smart card estiver selecionado.

Criar uma palavra-passe segura

Ao criar palavras-passe, tem de seguir todas as especificações definidas pelo programa. No entanto,
deve considerar as seguintes orientações para o ajudar a criar palavras-passe seguras e reduzir as
hipóteses de a sua palavra-passe ficar comprometida:

● Utilize palavras-passe com mais de 6 carateres, de preferência mais de 8.

● Misture letras maiúsculas e minúsculas na sua palavra-passe.

● Sempre que possível, misture carateres alfanuméricos e inclua carateres especiais e marcas de
pontuação.

● Substitua as letras de uma palavra-chave por carateres especiais ou números. Por exemplo,
pode utilizar o número 1 para as letras l ou L.

● Combine palavras de 2 ou mais idiomas.

● Divida uma palavra ou frase com números ou carateres especiais no meio, por exemplo:
“Maria2-2Gato45.”

● Não utilize uma palavra-passe que esteja no dicionário.

● Não utilize o seu nome na palavra-passe, ou outras informações pessoais, tais como a data de
nascimento, nomes de animais de estimação ou nome da mãe, mesmo se os escrever ao de
trás para a frente.

● Mude frequentemente as palavras-passe. Pode alterar apenas alguns carateres na palavra-
-passe.

● Se escrever a sua palavra-passe, não a guarde num local normalmente visível próximo do
computador.

● Não guarde a palavra-passe num ficheiro, tal como numa mensagem de correio eletrónico, do
computador.

● Não partilhe contas ou divulgue a sua palavra-passe.

Efetuar a cópia de segurança das credenciais e definições

Pode utilizar a ferramenta de Cópia de Segurança e Restauro do HP Client Security como
localização central a partir da qual pode efetuar a cópia de segurança e o restauro das credenciais
de segurança de alguns dos módulos do HP Client Security instalados.
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2 Informação básica

A fim de configurar o HP Client Security para utilização com as suas credenciais, inicie o HP Client
Security de uma das seguintes formas. Assim que o assistente tiver sido concluído por um utilizador,
não pode ser iniciado novamente por esse utilizador.

1. No ecrã Iniciar ou Aplicações, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque em HP Client Security Gadget
(Windows 7).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque no ícone HP Client Security na área de
notificação e em seguida selecione Abrir HP Client Security.

2. O assistente de configuração do HP Client Security é iniciado com a página de boas-vindas
apresentada.

3. Leia o ecrã de boas-vindas, verifique a sua identidade escrevendo a sua palavra-passe do
Windows e clique ou toque em Seguinte.

É-lhe pedido que crie uma palavra-passe, se ainda não tiver criado uma palavra-passe do
Windows. É necessária uma palavra-passe do Windows para proteger a sua conta do Windows
contra o acesso por pessoas não autorizadas e para utilizar as funcionalidades do HP Client
Security.

4. Na página HP SpareKey, selecione três perguntas de segurança. Introduza uma resposta para
cada pergunta e em seguida clique em Seguinte. Também são permitidas perguntas
personalizadas. Para obter mais informações, consulte HP SpareKey – Recuperação da
palavra-passe na página 15.

5. Na página Impressões digitais, registe pelo menos o número mínimo de impressões digitais
obrigatórias e em seguida clique ou toque em Seguida. Para obter mais informações, consulte
Impressões digitais na página 13.

6. Na página Encriptação de dados, ative a encriptação, crie a cópia de segurança da chave e em
seguida clique ou toque em Seguinte. Para mais informações, consulte a Ajuda do software
HP Drive Encryption.

NOTA: Isto aplica-se a um cenário em que o utilizador é um administrador e o assistente de
configuração do HP Client Security não foi configurado previamente por um administrador.
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7. Na última página do assistente, clique ou toque em Concluir.

Esta página fornece o estado das funcionalidades e credenciais.

8. O assistente de configuração do HP Client Security assegura a ativação das funcionalidades
Just In Time Authentication e File Sanitizer. Para mais informações, consulte a Ajuda do
software HP Device Access Manager e a Ajuda do software HP File Sanitizer.

NOTA: Isto aplica-se a um cenário em que o utilizador é um administrador e o assistente de
configuração do HP Client Security não foi configurado previamente por um administrador.

Abrir o HP Client Security
Pode abrir a aplicação HP Client Security através de uma das seguintes formas:

NOTA: É necessário concluir o assistente de configuração do HP Client Security antes de ser
possível iniciar a aplicação HP Client Security.

▲ No ecrã Iniciar ou Aplicações, clique ou toque na aplicação HP Client Security.

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque em HP Client Security Gadget
(Windows 7).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque no ícone HP Client Security na área de
notificação e em seguida selecione Abrir HP Client Security.
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3 Guia de Configuração Rápida para
Pequenas Empresas

Este capítulo destina-se a demonstrar os passos básicos para ativar as opções mais comuns e úteis
do HP Client Security para Pequenas Empresas. Com as várias ferramentas e opções deste
software, poderá otimizar as suas preferências e configurar o seu controlo de acesso. O essencial
deste Guia de Configuração Rápida consiste em colocar cada módulo em execução, da forma mais
fácil e rápida. Para obter informações adicionais, selecione o módulo que lhe interessa e de seguida
clique no botão ? ou Ajuda no canto superior direito. O botão vai apresentar automaticamente
informações para o ajudar na janela atualmente aberta.

Informação básica
1. No ambiente de trabalho do Windows, abra o HP Client Security fazendo duplo clique no ícone

do HP Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de
tarefas.

2. Introduza a sua palavra-passe do Windows ou crie uma palavra-passe do Windows.

3. Conclua a configuração do HP Client Security Manager.

Para configurar o HP Client Security para exigir autenticação apenas uma vez durante o início de
sessão do Windows, consulte Funcionalidades de segurança na página 28.

Password Manager
Todos nós temos imensas palavras-passe - especialmente se acedemos regularmente a web sites
ou utilizamos aplicações que exigem o início de sessão. O utilizador normal ou utiliza a mesma
palavra-passe para todas as aplicações e web sites ou é criativo e esquece rapidamente a palavra-
-passe de cada aplicação.

O Password Manager pode memorizar automaticamente as suas palavras-passe ou dar-lhe a
possibilidade de identificar que sites deve memorizar e omitir. Assim que inicia sessão no
computador, o Password Manager vai fornecer-lhe as suas palavras-passe ou credenciais para as
aplicações ou web sites participantes.

Quando acede a uma aplicação ou a um web site que necessite de credenciais, o Password
Manager vai reconhecer automaticamente o site e perguntar-lhe se pretende que o software
memorize as suas informações. Se pretender excluir determinados sites, pode recusar o pedido.

Para começar a guardar localizações na web, nomes de utilizador e palavras-passe:

1. Por exemplo, navegue para um web site ou aplicação participante e depois clique no ícone do
Password Manager no canto superior esquerdo da página Web para adicionar a autenticação
Web.

2. Dê um nome à hiperligação (opcional) e introduza um nome de utilizador e uma palavra-passe
no Password manager.

Informação básica 11
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3. Quando terminar, clique no botão OK.

4. O Password Manager também pode guardar o seu nome de utilizador e palavra-passe para
partilhas de rede ou unidades de rede mapeadas.

Ver e gerir as autenticações guardadas no Password Manager

O Password Manager permite-lhe visualizar, gerir, fazer a cópia de segurança e iniciar as suas
autenticações a partir de uma localização central. O Password Manager também suporta o início de
locais guardados a partir do Windows.

Para abrir o Password Manager, utilize a combinação de teclas do teclado Ctrl+tecla do Windows+h
para abrir o Password Manager e de seguida clique em Iniciar sessão para iniciar e autenticar o
atalho guardado.

A opção Editar do Password Manager permite-lhe visualizar e modificar o nome, o nome de início
sessão e até revelar as palavras-passe.

O HP Client Security para Pequenas Empresas permite efetuar a cópia de segurança de todas as
credenciais e definições e/ou copiá-las para outro computador.

HP Device Access Manager 
O Device Access Manager pode ser utilizado para restringir a utilização de vários dispositivos de
armazenamento internos e externos para que os seus dados permaneçam seguros na unidade de
disco rígido, nunca saindo das suas instalações. Um exemplo seria permitir a um utilizador aceder
aos seus dados mas impedi-los de copiá-los para um CD, leitor de música pessoal ou dispositivo de
memória USB.

1. Abra o Device Access Manager (consulte Abrir o Device Access Manager na página 44).

É apresentado o acesso do utilizador atual.

2. Para alterar o acesso de utilizadores, grupos ou dispositivos, clique ou toque em Alterar. Para
obter mais informações, consulte Vista Sistema na página 45.

HP Drive Encryption
O HP Drive Encryption é utilizado para proteger os seus dados, encriptando toda a unidade de disco
rígido. Os dados na sua unidade de disco rígido permanecerão protegidos se o seu PC for roubado
e/ou se a unidade de disco rígido for removida do computador original e colocada noutro
computador.

Um benefício de segurança adicional é que o Drive Encryption exige que se autentique corretamente
utilizando o seu nome de utilizador e palavra-passe antes de o sistema operativo iniciar. Este
processo chama-se autenticação antes de arranque.

Para tornar tudo ainda mais fácil, os vários módulos de software sincronizam automaticamente as
palavras-passe, incluindo as contas de utilizador do Windows, os domínios de autenticação, o HP
Drive Encryption, o Password Manager e o HP Client Security.

Para configurar o HP Drive Encryption durante a configuração inicial com o assistente de
Configuração do HP Client Security, consulte Informação básica na página 9.
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4 HP Client Security

A página inicial do HP Client Security é a localização central para fácil acesso às funcionalidades,
aplicações e definições do HP Client Security. A página inicial está dividida em três secções:

● DADOS – Fornece acesso a aplicações utilizadas para gerir a segurança dos dados.

● DISPOSITIVO – Fornece acesso a aplicações utilizadas para gerir a segurança dos
dispositivos.

● IDENTIDADE – Fornece registo e gestão de credenciais de autenticação.

Mova o cursor sobre o mosaico de uma aplicação para visualizar uma descrição da mesma.

O HP Client Security poderá fornecer ligações para definições do utilizador e administrativas no
fundo de uma página. O HP Client Security fornece acesso a definições e funcionalidades avançadas
tocando ou clicando no ícone da engrenagem (definições).

Funcionalidades, aplicações e definições de identidade
As funcionalidades, aplicações e definições de identidade fornecidas pelo HP Client Security ajudam-
-no a gerir vários aspetos da sua identidade digital. Clique ou toque num dos seguintes mosaicos na
página inicial do HP Client Security e em seguida introduza a sua palavra-passe do Windows:

● Impressões digitais – Regista e gere a sua credencial de impressão digital.

● SpareKey – Configura e gere a sua credencial HP SpareKey, que pode ser utilizada para iniciar
sessão no seu computador se as outras credenciais foram perdidas ou colocadas fora do sítio.
Permite-lhe igualmente repor a sua palavra-passe esquecida.

● Palavra-passe do Windows – Fornece acesso fácil para alterar a sua palavra-passe do
Windows.

● Dispositivos Bluetooth – Permite-lhe registar e gerir os seus dispositivos Bluetooth.

● Cartões – Permite-lhe registar e gerir os seus smart cards, cartões sem contactos e cartões de
proximidade.

● PIN – Permite-lhe registar e gerir a sua credencial PIN.

● RSA SecurID – Permite-lhe registar e gerir a sua credencial RSA SecurID (se a configuração
adequada estiver implementada).

● Gestor de palavras-passes – Permite-lhe gerir palavras-passes para as suas contas online e
aplicações.

Impressões digitais

O assistente de configuração do HP Client Security guia-o ao longo do processo de configuração, ou
“registo”, das suas impressões digitais.

Funcionalidades, aplicações e definições de identidade 13
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Pode também registar ou eliminar as suas impressões digitais na página Impressões digitais, à qual
pode aceder clicando ou tocando no ícone Impressões digitais na página inicial do HP Client
Security.

1. Na página Impressões digitais, deslize um dedo até ser registado com êxito.

O número de dedos necessários para ser registado é indicado na página. Os dedos indicador
ou do meio são preferíveis.

2. Para eliminar impressões digitais previamente registadas, clique ou toque em Eliminar.

3. Para registar dedos adicionais, clique ou toque em Registar uma impressão digital adicional.

4. Clique ou toque em Guardar antes de sair da página.

CUIDADO: Quando regista impressões digitais através do assistente, as informações das
impressões digitais apenas são guardadas depois de clicar em Seguinte. Se deixar o computador
inativo durante algum tempo, ou fechar o programa, as alterações que efetuou não são guardadas.

▲ Para aceder às Definições administrativas de impressões digitais, onde os administradores
podem especificar o registo, a precisão e outras definições, clique ou toque em Definições
administrativas (requer privilégios administrativos).

▲ Para aceder às Definições do utilizador de impressões digitais, onde pode especificar definições
que determinam o aspeto e o comportamento do reconhecimento de impressões digitais, clique
ou toque em Definições do utilizador.

Definições administrativas de impressões digitais

Os administradores podem especificar o registo, a precisão e outras definições para um leitor. São
necessários privilégios administrativos.

▲ Para aceder às Definições administrativas para a credencial de impressão digital, clique ou
toque em Definições administrativas na página Impressões digitais.

● Registo de utilizador – Escolha o número mínimo e máximo de impressões digitais que um
utilizador tem permissão para registar.

● Reconhecimento – Mova o cursor de deslocamento para ajustar a sensibilidade do leitor de
impressões digitais quando deslizar o dedo.

Se a sua impressão digital não for reconhecida de forma consistente, poderá necessitar de uma
definição de reconhecimento mais baixa. Uma definição mais alta aumenta a sensibilidade a
variações nas passagens de impressões digitais e, por conseguinte, diminui a possibilidade de
uma falsa aceitação. A definição Média-Alta fornece uma boa combinação de segurança e
comodidade.
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Definições do utilizador de impressões digitais

Na página Definições do utilizador de impressões digitais, pode especificar definições que
determinam o aspeto e o comportamento do reconhecimento de impressões digitais.

▲ Para aceder às Definições do utilizador para a credencial de impressão digital, clique ou toque
em Definições do utilizador na página Impressões digitais.

● Ativar o retorno de som – Por predefinição, o HP Client Security fornece-lhe um retorno de
áudio quando uma impressão digital foi passada, reproduzindo diferentes sons para eventos
específicos do programa. Pode atribuir novos sons a estes eventos através do separador Sons
na definição Som no Painel de Controlo do Windows, ou, para desativar o retorno de som,
desmarque a caixa de verificação.

● Mostrar retorno da qualidade de leitura – Para visualizar todas as passagens,
independentemente da qualidade, marque a caixa de verificação. Para visualizar apenas
passagens de boa qualidade, desmarque a caixa de verificação.

HP SpareKey – Recuperação da palavra-passe

O HP SpareKey permite-lhe aceder ao seu computador (em plataformas suportadas) respondendo a
três perguntas de segurança.

O HP Client Security pede-lhe para configurar a sua HP SpareKey pessoal durante a configuração
inicial no assistente de configuração do HP Client Security.

Para configurar a sua HP SpareKey:

1. na página HP SpareKey do assistente, selecione três perguntas de segurança e em seguida
introduza uma resposta para cada pergunta.

Pode selecionar uma pergunta a partir de uma lista predefinida ou escrever a sua própria
pergunta.

2. Clique ou toque em Registar.

Para eliminar a sua HP SpareKey:

▲ Clique ou toque em Eliminar a sua SpareKey.

Depois de configurar a sua SpareKey, pode aceder ao seu computador utilizando a sua SpareKey a
partir de um ecrã de início de sessão de autenticação na ligação ou do ecrã de boas-vindas do
Windows.

Pode selecionar diferentes perguntas ou alterar as suas respostas na página SpareKey, à qual pode
aceder a partir do mosaico Recuperação da palavra-passe na página inicial do HP Client Security.

Para aceder às Definições do HP SpareKey, onde um administrador pode especificar definições
relacionadas com a credencial HP SpareKey, clique em Definições (requer privilégios
administrativos).

Definições do HP SpareKey

Na página Definições da HP SpareKey, pode especificar definições que determinam o
comportamento e a utilização da credencial HP SpareKey.

▲ Para iniciar a página Definições da HP SpareKey, clique ou toque em Definições na página HP
SpareKey (requer privilégios administrativos).
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Os administradores podem selecionar as seguintes definições:

● Especifique as perguntas que são apresentadas a cada utilizador durante a configuração da HP
SpareKey.

● Adicione até três perguntas de segurança personalizadas para incluir na lista apresentada aos
utilizadores.

● Escolha se deve permitir ou não que os utilizadores escrevam as suas próprias perguntas de
segurança.

● Especificar que ambientes de autenticação (Windows ou autenticação na ligação) permitem a
utilização da HP SpareKey para a recuperação da palavra-passe.

Palavra-passe do Windows

O HP Client Security torna mais simples e mais rápido alterar a sua palavra-passe do Windows do
que alterá-la através do Painel de Controlo do Windows.

Selecione Criar palavra-passe do Windows.

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Palavra-passe do Windows.

2. Introduza a sua palavra-passe correta na caixa de texto Palavra-passe atual do Windows.

3. Escreva uma nova palavra-passe na caixa de texto Nova palavra-passe do Windows e em
seguida escreva-a novamente na caixa de texto Confirmar a nova palavra-passe.

4. Clique ou toque em Alterar para alterar imediatamente a sua palavra-passe atual para a nova
palavra-passe que introduziu.

Dispositivos Bluetooth

Se o administrador tiver ativado o Bluetooth como uma credencial de autenticação, pode definir um
telefone Bluetooth em conjunto com outras credenciais para segurança adicional.

NOTA: Apenas são suportados dispositivos de telefone Bluetooth.

1. Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está ativada no computador e que o telefone
Bluetooth está configurado para o modo de deteção. Para ligar o telefone, poderá ser
necessário escrever um código gerado automaticamente no dispositivo Bluetooth. Consoante as
definições de configuração do dispositivo Bluetooth, poderá ser necessário comparar os códigos
de emparelhamento entre o computador e o telefone.

2. Para registar o telefone, selecione-o e em seguida clique ou toque em Registar.

Para aceder à página Definições dos dispositivos Bluetooth na página 16 onde um administrador
pode especificar definições para dispositivos Bluetooth, clique ou Definições (requer privilégios
administrativos).

Definições dos dispositivos Bluetooth

Os administradores podem especificar as seguintes definições que determinam o comportamento e a
utilização de credenciais de dispositivos Bluetooth:

Autenticação silenciosa

● Utilize automaticamente o seu dispositivo Bluetooth registado ligado durante a
verificação da sua identidade – Marque a caixa de verificação para permitir que os
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utilizadores utilizem a credencial Bluetooth para autenticação sem exigir qualquer ação do
utilizador ou desmarque a caixa de verificação para desativar esta opção.

Proximidade do Bluetooth

● Bloqueie o computador quando o seu dispositivo Bluetooth registado ficar fora do
alcance do computador – Marque a caixa de verificação para bloquear o computador quando
um dispositivo Bluetooth que foi ligado fica fora do alcance, ou marque a caixa de verificação
para desativar esta opção.

NOTA: O módulo Bluetooth no seu computador deve suportar esta capacidade para tirar
partido desta funcionalidade.

Cartões

O HP Client Security suporta vários tipos de cartões de identificação diferentes, os quais são cartões
de plástico pequenos contendo um chip informático. Estes incluem smart cards, cartões sem
contactos e cartões de proximidade. Se um destes cartões, e o leitor de cartões adequado, for ligado
ao computador, se o administrador instalou o controlador associado do fabricante e se o
administrador ativou o cartão como uma credencial de autenticação, pode utilizar o cartão como uma
credencial de autenticação.

Para os smart cards, o fabricante deve fornecer ferramentas para instalar um certificado de
segurança e gestão de PIN que o HP Client Security utiliza no seu algoritmo de segurança. O
número e o tipo de caracteres utilizados como PIN poderá variar. Um administrador deve inicializar o
smart card antes de poder ser utilizado.

O HP Client Security suporta os seguintes formatos de smart card:

● CSP

● PKCS11

O HP Client Security suporta os seguintes tipos de cartões sem contactos:

● Cartões de memória iCLASS HID sem contactos

● Cartões de memória sem contactos MiFare Classic 1k, 4k e mini

O HP Client Security suporta os seguintes cartões de proximidade:

● Cartões de proximidade HID

Para registar um smart card:

1. Insira o cartão num leitor de smart card ligado.

2. Quando o cartão for reconhecido, introduza o PIN do cartão e em seguida clique ou toque em
Registar.

Para alterar o PIN de um smart card:

1. Insira o cartão num leitor de smart card ligado.

2. Quando o cartão for reconhecido, introduza o PIN do cartão e em seguida clique ou toque em
Autenticar.

3. Clique ou toque em Alterar PIN e em seguida introduza o novo PIN.
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Para registar um cartão sem contactos ou cartão de proximidade:

1. Coloque o cartão no ou muito perto do leitor adequado.

2. Quando o cartão for reconhecido, clique ou toque em Registar.

Para eliminar um cartão registado:

1. Apresente o cartão ao leitor.

2. Apenas para smart cards, introduza o PIN atribuído do cartão e em seguida clique ou toque em
Autenticar.

3. Clique ou toque em Eliminar.

Depois de o cartão ser registado, os detalhe do cartão são apresentados em Cartões registados.
Quando um cartão é eliminado, é removido da lista.

Para aceder às Definições de Cartão de proximidade, Cartão sem contactos e Smart card, onde os
administradores podem especificar definições relacionadas com as credenciais de cartões, clique ou
toque em Definições (requer privilégios administrativos).

Definições de Cartão de proximidade, Cartão sem contactos e Smart card

para aceder às definições para um cartão, clique ou toque no cartão na lista e em seguida clique ou
toque na seta apresentada.

Para alterar o PIN de um smart card:

1. Apresente o cartão ao leitor

2. Introduza o PIN atribuído do cartão e em seguida clique ou toque em Continuar.

3. Introduza e confirme o novo PIN e em seguida clique ou toque em Continuar.

Para inicializar o PIN de um smart card:

1. Apresente o cartão ao leitor

2. Introduza o PIN atribuído do cartão e em seguida clique ou toque em Continuar.

3. Introduza e confirme o novo PIN e em seguida clique ou toque em Continuar.

4. Clique ou toque em Sim para confirmar a inicialização.

Para limpar os dados do cartão:

1. Apresente o cartão ao leitor

2. Introduza o PIN atribuído do cartão (apenas para smart cards) e em seguida clique ou toque em
Continuar.

3. Clique ou toque em Sim para confirmar a eliminação.

PIN

Se o administrador tiver ativado um PIN como uma credencial de autenticação, pode configurar um
PIN em conjunto com outras credenciais para maior segurança.

Para configurar um novo PIN:

▲ Introduza o PIN, introduza-o novamente para confirmá-lo e em seguida clique ou toque em
Aplicar.
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Para eliminar um PIN:

▲ Clique ou toque em Eliminar e em seguida clique ou toque em Sim para confirmar.

Para aceder às Definições do PIN, onde os administradores podem especificar definições
relacionadas com as credenciais de PIN, clique ou toque em Definições (requer privilégios
administrativos).

Definições de PIN

Na página Definições de PIN, pode especificar os comprimentos mínimo e máximo aceitáveis para a
credencial PIN.

RSA SecurID

Se o administrador tiver ativado RSA como uma credencial de autenticação, e as condições
seguintes são verdadeiras, pode registar ou eliminar uma credencial RSA SecurID.

NOTA: É necessária a configuração adequada.

● Deverá ter sido criado o utilizador num servidor RSA.

● O token RSA SecurID atribuído ao utilizador e ao computador devem ter sido adicionados ao
domínio do servidor RSA.

● O software SecurID está instalado no computador

● Está disponível uma ligação ao servidor RSA devidamente configurada.

Para registar uma credencial RSA SecurID:

▲ Introduza o seu nome de utilizador e código de acesso RSA SecurID (código token ou PIN
+código token de RSA SecurID, consoante o seu ambiente) e em seguida clique em Aplicar.

Após o registo com êxito, é apresentada uma mensagem, “A sua credencial RSA SecurID foi
registada com êxito”, e o botão Eliminar é ativado.

Para eliminar uma credencial RSA SecurID:

▲ Clique em Eliminar e em seguida selecione Sim na caixa de diálogo pop-up que pergunta “Tem
a certeza de que pretende eliminar a sua credencial RSA SecurID?”

Password Manager

Iniciar sessão em websites e aplicações é mais fácil do que nunca quando utiliza o Password
Manager. Pode criar palavras-passes mais seguras que não tem de anotar ou memorizar, e em
seguida iniciar sessão de forma fácil e rápida com uma impressão digital, smart card, cartão de
proximidade, cartão sem contactos, telefone Bluetooth, PIN, credencial RSA ou a sua palavra-passe
do Windows.

NOTA: Devido à estrutura em constante mudança dos ecrãs de início de sessão da Web, o
Password Manager poderá não conseguir suportar todos os websites permanentemente.

O Password Manager oferece as seguintes opções:

Página Password Manager

● Clique ou toque numa conta para iniciar automaticamente uma página Web ou aplicação e inicie
sessão.

● Utilize categorias para organizar as suas contas.
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Força da palavra-passe

● Veja de relance se alguma das suas palavras-passes é um risco de segurança.

● Quando adicionar dados de início de sessão, verifique a força de palavras-passes individuais
utilizadas para websites e aplicações.

● A força da palavra-passe é ilustrada por indicadores de estado vermelhos, amarelos ou verdes.

O ícone Password Manager é apresentado no canto superior esquerdo de uma página Web ou no
ecrã de início de sessão de uma aplicação. Quando um início de sessão ainda não tiver sido criado
para esse website ou aplicação, é apresentado um sinal mais no ícone.

▲ Clique ou toque no ícone Password Manager para visualizar um menu de contexto onde pode
escolher entre as seguintes opções:

● Adicionar [umdominio.com] ao Password Manager

● Abrir o Password Manager

● Definições dos ícones

● Ajuda

Para as páginas Web ou programas onde ainda não foi criado um início de sessão

São apresentadas as seguintes opções no menu de contexto:

● Adicionar [umdominio.com] ao Password Manager – Permite-lhe adicionar um início de
sessão ao ecrã de início de sessão atual.

● Abrir o Password Manager – Inicia o Password Manager.

● Definições dos ícones – Permite-lhe especificar condições segundo as quais o ícone
Password Manager é apresentado.

● Ajuda – Apresenta a Ajuda do HP Client Security.

Para as páginas Web ou programas onde já foi criado um início de sessão

São apresentadas as seguintes opções no menu de contexto:

● Preencher dados de início de sessão – Apresenta uma página Verificar a sua identidade.
Se forem autenticados com êxito, os seus dados de início de sessão são colocados nos campos
de início de sessão e em seguida a página é enviada (se o envio foi especificado quando o
início de sessão foi criado ou editado pela última vez).

● Editar início de sessão – Permite-lhe editar os seus dados de início de sessão para este
website.

● Adicionar início de sessão – Permite-lhe adicionar uma conta ao Password Manager.

● Abrir o Password Manager – Inicia o Password Manager.

● Ajuda – Apresenta a Ajuda do HP Client Security.

NOTA: O administrador deste computador poderá ter configurado o HP Client Security para exigir
mais do que uma credencial ao verificar a sua identidade.

Adicionar inícios de sessão

Pode adicionar facilmente um início de sessão para um website ou programa introduzindo uma vez
as informações de início de sessão. A partir daqui, o Password Manager introduz automaticamente
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as informações por si. Pode utilizar estes inícios de sessão depois de navegar até ao website ou
programa.

Para adicionar um início de sessão:

1. Abra o ecrã de início de sessão de um website ou programa.

2. Clique ou toque no ícone Password Manager e em seguida clique ou toque numa das
seguintes opções, consoante o ecrã de início de sessão pertence a um website ou um
programa:

● Para um website, clique ou toque em Adicionar [nome de domínio] ao Password
Manager.

● Para um programa, clique ou toque em Adicionar este ecrã de início de sessão ao
Password Manager.

3. Introduza os seus dados do início de sessão. Os campos de início de sessão no ecrã, e os
campos correspondentes na caixa de diálogo, estão identificados por uma margem cor de
laranja a negrito.

a. Para popular um campo de início de sessão com uma das escolhas pré-formatadas, clique
ou toque nas setas à direita do campo.

b. Para ver a palavra-passe para este início de sessão, clique ou toque em Mostrar palavra-
-passe.

c. Para que os campos de início de sessão sejam preenchidos, mas não enviados,
desmarque a caixa de verificação Enviar dados de início de sessão automaticamente.

d. Clique ou toque em OK para selecionar o método de autenticação que pretende utilizar
(impressões digitais, smart card, cartão de proximidade, cartão sem contactos, telefone
Bluetooth, PIN ou palavra-passe) e em seguida inicie sessão com o método de
autenticação selecionado.

O sinal mais é removido do ícone do Password Manager para o informar de que o início
de sessão foi criado.

e. Se o Password Manager não detetar os campos de início de sessão, clique ou toque em
Mais campos.

● Selecione a caixa de verificação para cada campo necessário para o início de sessão,
ou desmarque na caixa de verificação quaisquer campos que não sejam necessários
para o início de sessão.

● Clique ou toque em Fechar.

Cada vez que acede a esse website ou abre esse programa, o ícone do Password Manager é
apresentado no canto superior esquerdo de um website ou no ecrã de início de sessão de uma
aplicação, indicando que pode utilizar as suas credenciais registadas para iniciar sessão.
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Editar inícios de sessão

Para editar um início de sessão:

1. Abra o ecrã de início de sessão de um website ou programa.

2. Para visualizar uma caixa de diálogo onde pode editar as suas informações de início de sessão,
clique ou toque no ícone do Password Manager e em seguida clique ou toque em Editar início
de sessão.

Os campos de início de sessão no ecrã, e os campos correspondentes na caixa de diálogo,
estão identificados por uma margem cor de laranja a negrito.

Pode também editar informações da conta a partir da página Password Manager clicando ou
tocando no início de sessão para visualizar as opções de edição e em seguida selecionando
Editar.

3. Edite as suas informações de início de sessão.

● Para editar o Nome da conta, introduza um novo nome no campo.

● Para adicionar ou editar o nome de uma Categoria, introduza ou modifique o nome no
campo Categoria.

● Para selecionar um campo de início de sessão Nome de utilizador com uma das escolhas
pré-formatadas, clique ou toque na seta para baixo à direita do campo.

As escolhas pré-formatadas apenas estão disponíveis quando edita o início de sessão a
partir do comando Editar no menu de contexto do ícone do Password Manager.

● Para selecionar um campo de início de sessão Palavra-passe com uma das escolhas pré-
-formatadas, clique ou toque na seta para baixo à direita do campo.

As escolhas pré-formatadas apenas estão disponíveis quando edita o início de sessão a
partir do comando Editar no menu de contexto do ícone do Password Manager.

● Para adicionar mais campos do ecrã ao seu início de sessão, clique ou toque em Mais
campos.

● Para ver a palavra-passe para este início de sessão, clique ou toque no ícone Mostrar
palavra-passe.

● Para que os campos de início de sessão sejam preenchidos, mas não enviados,
desmarque a caixa de verificação Enviar dados de início de sessão automaticamente.

● Para marcar este início de sessão como tendo uma palavra-passe comprometida, marque
a caixa de verificação Esta palavra-passe está comprometida.

Depois de as alterações serem guardadas, todos os outros inícios de sessão que partilham
a mesma palavra-passe também serão marcados como comprometidos. Pode então visitar
cada conta afetada e alterar as palavras-passes conforme necessário.

4. Clique ou toque em OK.

Utilizar o menu Ligações rápidas do Password Manager

O Password Manager fornece uma forma rápida e fácil de iniciar os websites e programas para os
quais criou inícios de sessão. Faça duplo clique ou faça duplo toque no início de sessão de um
website ou programa no menu Ligações rápidas do Password Manager, ou na página Password
Manager no HP Client Security, para abrir o ecrã de início de sessão e em seguida preencha os seus
dados de início de sessão.

22 Capítulo 4   HP Client Security

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2046



Quando cria um início de sessão, é adicionado automaticamente ao seu menu Ligações rápidas do
Password Manager.

Para visualizar o menu Ligações rápidas:

▲ Prima a combinação de teclas de atalho do Password Manager. (A predefinição é ctrl+tecla do
Windows+h). Para alterar a combinação de teclas de atalho, na página inicial do HP Client
Security, clique em Password Manager e em seguida clique ou toque em Definições.

Organizar os inícios de sessão em categorias

Crie uma ou mais categorias para manter os seus inícios de sessão em ordem.

Para atribuir um início de sessão a uma categoria:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque numa entrada de conta e em seguida clique ou toque em Editar.

3. No campo Categoria, introduza um nome de categoria.

4. Clique ou toque em Guardar.

Para remover uma conta de uma categoria:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque numa entrada de conta e em seguida clique ou toque em Editar.

3. No campo Categoria, apague o nome da categoria.

4. Clique ou toque em Guardar.

Para mudar o nome de uma categoria:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque numa entrada de conta e em seguida clique ou toque em Editar.

3. No campo Categoria, mude o nome da categoria.

4. Clique ou toque em Guardar.

Gerir os seus inícios de sessão

O Password Manager facilita a gestão das suas informações de início de sessão para nomes de
utilizadores, palavras-passes e contas com vários inícios de sessão a partir de uma localização
central.

Os seus inícios de sessão são indicados na página Password Manager.

Para gerir os seus inícios de sessão:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque num início de sessão existente e em seguida selecione uma das opções
seguintes e siga as instruções apresentadas no ecrã:

● Editar – Edite um início de sessão. Para obter mais informações, consulte Editar inícios de
sessão na página 22.

● Iniciar sessão – Inicie sessão na conta selecionada.

● Eliminar – Elimine o início de sessão da conta selecionada.
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Para adicionar um novo início de sessão a um website ou programa:

1. Abra o ecrã de início de sessão do website ou programa.

2. Clique ou toque no ícone do Password Manager para visualizar o menu de contexto.

3. Clique ou toque em Adicionar início de sessão e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Avaliar a força da sua palavra-passe

A utilização de palavras-passes seguras para iniciar sessão nos seus websites e programas é um
aspeto importante de proteção da sua identidade.

O Password Manager torna mais fácil monitorizar e melhorar a sua segurança com a análise
instantânea e automática de cada uma das palavras-passes utilizadas para iniciar sessão nos seus
websites e programas.

À medida que introduz uma palavra-passe durante a criação do início de sessão do Password
Manager para uma conta, é mostrada uma barra colorida por baixo da palavra-passe para indicar a
força da palavra-passe. As cores indicam os seguintes valores:

● Vermelho – Fraca

● Amarelo – Razoável

● Verde – Segura

Definições dos ícones do Password Manager

O Password Manager tenta identificar ecrãs de início de sessão para websites e programas. Quando
deteta um ecrã de início de sessão para o qual não criou um início de sessão, o Password Manager
pede-lhe para adicionar um início de sessão para o ecrã apresentando o ícone do Password
Manager com um sinal mais.

1. Clique ou toque no ícone e em seguida clique ou toque em Definições dos ícones para
personalizar a forma como o Password Manager trata possíveis sites de início de sessão.

● Pedir para adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão – Clique ou
toque nesta opção para que o Password Manager lhe peça para adicionar um início de
sessão quando é apresentado um ecrã de início de sessão que ainda não tenha um início
de sessão configurado.

● Excluir este ecrã – Marque a caixa de verificação para que o Password Manager não lhe
peça para adicionar um início de sessão para este ecrã de início de sessão.

● Não pedir para adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão – Selecione
o botão de rádio.

2. Para adicionar um início de sessão para um ecrã que tenha sido excluído anteriormente:

a. Inicie sessão no website anteriormente excluído.

b. Para que o Password Manager memorize a palavra-passe para este site, clique ou toque
em Lembrar na caixa de diálogo pop-up para guardar a palavra-passe e criar um início de
sessão para o ecrã.

3. Para aceder a definições adicionais do Password Manager, clique ou toque no ícone do
Password Manager, clique ou toque em Abrir o Password Manager e em seguida clique ou
toque em Definições na página Password Manager.
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Importar e exportar inícios de sessão

Na página Importar e exportar do HP Password Manager, pode importar inícios de sessão guardados
por browsers no seu computador. Também pode importar dados a partir de um ficheiro de cópia de
segurança do HP Client Security e exportar dados para um ficheiro de cópia de segurança do HP
Client Security.

▲ Para iniciar a página Importar e exportar, clique ou toque em Importar e exportar na página
Password Manager.

Para importar palavras-passes de um browser:

1. Clique ou toque no browser a partir do qual pretende importar palavras-passes (apenas são
apresentados os browsers instalados).

2. Desmarque a caixa de verificação de quaisquer contas para as quais não pretende importar
palavras-passes.

3. Clique ou toque em Importar.

A importação de dados de, ou a exportação de dados para, um ficheiro de cópia de segurança do
HP Client Security pode ser realizada através das ligações associadas (em Outras opções) na
página Importar e exportar.

NOTA: Esta funcionalidade apenas importa e exporta dados do Password Manager. Para mais
informações sobre criar cópias de segurança e restaurar dados adicionais do HP Client Security,
consulte Criar cópias de segurança e restaurar os seus dados na página 29.

Para importar dados de um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security:

1. Na página Importar e exportar do HP Password Manager, clique ou toque em Importar dados a
partir de um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security.

2. Verifique a sua identidade.

3. Selecione o ficheiro de cópia de segurança previamente criado ou introduza o caminho no
campo fornecido e em seguida clique ou toque em Procurar.

4. Introduza a palavra-passe utilizada para proteger o ficheiro e em seguida clique ou toque em
Seguinte.

5. Clique ou toque em Restaurar.

Para exportar dados para um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security:

1. Na página Importar e exportar do HP Password Manager, clique ou toque em Exportar dados
para um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security.

2. Verifique a sua identidade e em seguida clique ou toque em Seguinte.

3. Introduza um nome para o ficheiro de cópia de segurança. Por predefinição, o ficheiro é
guardado na sua pasta Documentos. Para especificar uma localização diferente, clique ou
toque em Procurar.

4. Introduza e confirme uma palavra-passe para proteger o ficheiro e em seguida clique ou toque
em Guardar.
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Definições

Pode especificar definições para personalizar o Password Manager:

● Pedir para adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão – O ícone do
Password Manager com um sinal mais é apresentado sempre que é detetado um website ou
programa, indicando que pode adicionar um início de sessão para este ecrã no menu Inícios de
sessão.

Para desativar esta funcionalidade, desmarque a caixa de verificação ao lado de Pedir para
adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão.

● Abrir o Password Manager com Ctrl+Win+h – A tecla de atalho predefinida que abre o menu
Ligações rápidas do Password Manager é Ctrl+tecla do Windows+h.

Para alterar a tecla de atalho, clique ou toque nesta opção e em seguida introduza uma nova
combinação de teclas. As combinações poderão incluir uma ou mais das seguintes: ctrl, alt, ou
shift, e qualquer tecla alfabética ou numérica.

As combinações reservadas para o Windows ou aplicações do Windows não podem ser
utilizadas.

● Para repor os valores predefinidos de fábrica, clique ou toque em Restaurar predefinições.

Definições avançadas
Os administradores podem aceder às seguintes opções selecionando o ícone da engrenagem
(definições) na página inicial do HP Client Security.

● Políticas de administradores – Permite-lhe configurar políticas de início de sessão e de
sessão para administradores.

● Políticas de utilizadores padrões – Permite-lhe configurar políticas de início de sessão e de
sessão para utilizadores padrões.

● Funcionalidades de segurança – Permite-lhe aumentar a segurança do computador
protegendo a sua conta do Windows através de uma autenticação segura e/ou ativando a
autenticação antes do arranque do Windows.

● Utilizadores – Permite-lhe gerir utilizadores e as respetivas credenciais.

● As minhas políticas – Permite-lhe rever as suas políticas de autenticação e o estado de
registo.

● Cópia de segurança e restauro – Permite-lhe criar uma cópia de segurança ou restaurar
dados do HP Client Security.

● Acerca do HP Client Security – Apresenta informações da versão acerca do HP Client
Security Manager.

Políticas de administradores

Pode configurar políticas de início de sessão e de sessão para administradores deste computador.
As políticas de início de sessão definidas aqui determinam as credenciais exigidas para um
administrador local ao iniciar sessão no Windows. As políticas de sessão definidas aqui determinam
as credenciais exigidas para um administrador local verificar a identidade numa sessão no Windows.

Por predefinição, todas as políticas novas ou alteradas são aplicadas imediatamente depois de tocar
ou clique em Aplicar.
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Para adicionar uma nova política:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de administradores.

3. Clique ou toque em Adicionar nova política.

4. Clique nas setas para baixo para selecionar credenciais principais e secundárias (opcionais)
para a nova política e em seguida clique ou toque em Adicionar.

5. Clique em Aplicar.

Para retardar a aplicação de uma política nova ou alterada:

1. Clique ou toque em Aplicar esta política imediatamente.

2. Selecione Aplicar esta política na data específica.

3. Introduza uma data ou utilize o calendário pop-up para selecionar a data em que esta política
deve ser aplicada.

4. Caso pretenda, selecione quando lembrar os utilizadores acerca da nova política.

5. Clique em Aplicar.

Políticas de utilizadores padrões

Pode configurar políticas de início de sessão e de sessão para utilizadores padrões deste
computador. As políticas de início de sessão definidas aqui determinam as credenciais exigidas para
um utilizador padrão ao iniciar sessão no Windows. As políticas de sessão definidas aqui
determinam as credenciais exigidas para um utilizador padrão verificar a identidade numa sessão no
Windows.

Por predefinição, todas as políticas novas ou alteradas são aplicadas imediatamente depois de tocar
ou clique em Aplicar.

Para adicionar uma nova política:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de utilizadores padrões.

3. Clique ou toque em Adicionar nova política.

4. Clique nas setas para baixo para selecionar credenciais principais e secundárias (opcionais)
para a nova política e em seguida clique ou toque em Adicionar.

5. Clique em Aplicar.

Para retardar a aplicação de uma política nova ou alterada:

1. Clique ou toque em Aplicar esta política imediatamente.

2. Selecione Aplicar esta política na data específica.

3. Introduza uma data ou utilize o calendário pop-up para selecionar a data em que esta política
deve ser aplicada.

4. Caso pretenda, selecione quando lembrar os utilizadores acerca da nova política.

5. Clique em Aplicar.
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Funcionalidades de segurança
Pode ativar funcionalidades de segurança do HP Client Security que ajudam a proteger contra o
acesso não autorizado ao computador.

Para configurar funcionalidades de segurança:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Funcionalidades de segurança.

3. Ative funcionalidades de segurança marcando as caixas de verificação e em seguida clique ou
toque em Aplicar. Quanto mais funcionalidades selecionar, mais seguro estará o seu
computador.

Estas definições aplicam-se a todos os utilizadores.

● Segurança de início de sessão do Windows – Protege as suas contas do Windows ao
exigir a utilização de credenciais do HP Client Security para o acesso.

● Segurança de pré-arranque (autenticação na ligação) – Protege o seu computador
antes do arranque do Windows. Esta seleção não está disponível se não for suportada
pelo BIOS.

● Permitir início de sessão de passo único – Esta definição permite ignorar o início de
sessão do Windows se foi previamente realizada a autenticação ao nível da autenticação
na ligação ou do Drive Encryption.

4. Clique ou toque em Utilizadores e em seguida clique ou toque no mosaico do utilizador.

Utilizadores
Pode monitorizar e gerir os utilizadores do HP Client Security deste computador.

Para adicionar outro utilizador Windows ao HP Client Security:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Utilizadores.

3. Clique ou toque em Adicionar outro utilizador Windows ao HP Client Security.

4. Introduza o nome do utilizador que pretende adicionar e em seguida clique ou toque em OK.

5. Introduza a palavra-passe do Windows do utilizador.

Na página Utilizador é apresentado um mosaico para o utilizador adicionado.

Para eliminar um utilizador Windows do HP Client Security:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Utilizadores.

3. Clique ou toque no nome do utilizador que pretende eliminar.

4. Clique ou toque em Eliminar utilizador e em seguida clique ou toque em Sim para confirmar.

Para visualizar um resumo das políticas de início de sessão e de sessão aplicadas a um utilizador:

▲ Clique ou toque em Utilizadores e em seguida clique ou toque no mosaico do utilizador.
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As minhas políticas
Pode visualizar as suas políticas de autenticação e o estado de registo. A página As minhas políticas
também fornece ligações para as páginas Políticas de administradores e Políticas de utilizadores
padrões.

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em As minhas políticas.

São apresentadas as políticas de início de sessão e de sessão aplicadas ao utilizador
atualmente com sessão iniciada.

A página As minhas políticas também fornece ligações para Políticas de administradores
na página 26 e Políticas de utilizadores padrões na página 27.

Criar cópias de segurança e restaurar os seus dados
Recomenda-se que crie cópias de segurança regularmente dos seus dados do HP Client Security. A
frequência da cópia de segurança depende da frequência com que os dados mudam. Por exemplo,
se adicionar novos inícios de sessão diariamente, deve criar cópias de segurança dos seus dados
diariamente.

As cópias de segurança também são designadas como importar e exportar.

NOTA: Apenas é criada uma cópia de segurança do Password Manager por esta funcionalidade. O
Drive Encryption tem um método de cópia de segurança independente. O Device Access Manager e
as informações de autenticação de impressões digitais não são copiados.

O HP Client Security deve estar instalado em qualquer computador que vá receber dados copiados
antes que os dados possam ser restaurados a partir do ficheiro de cópia de segurança.

Para criar uma cópia de segurança dos seus dados:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de administradores.

3. Clique ou toque em Cópia de segurança e restauro.

4. Clique ou toque em Cópia de segurança e em seguida verifique a sua identidade.

5. Selecione o módulo que pretende incluir na cópia de segurança e em seguida clique ou toque
em Seguinte.

6. Introduza um nome para o ficheiro de armazenamento. Por predefinição, o ficheiro é guardado
na sua pasta Documentos. Para especificar uma localização diferente, clique ou toque em
Procurar.

7. Introduza e confirme uma palavra-passe para proteger o ficheiro.

8. Clique ou toque em Guardar.

Para restaurar os seus dados:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de administradores.

3. Clique ou toque em Cópia de segurança e restauro.

4. Selecione Restaurar e em seguida verifique a sua identidade.
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5. Selecione o ficheiro de armazenamento previamente criado. Introduza o caminho no campo
fornecido. Para especificar uma localização diferente, clique ou toque em Procurar.

6. Introduza a palavra-passe utilizada para proteger o ficheiro e em seguida clique ou toque em
Seguinte.

7. Selecione os módulos para os quais pretende restaurar dados.

8. Clique ou toque em Restaurar.
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5 HP Drive Encryption (apenas alguns
modelos)

O HP Drive Encryption fornece uma proteção de dados total ao encriptar os dados do seu
computador. Quando o Drive Encryption está ativado, deve iniciar sessão no ecrã de início de
sessão do Drive Encryption, que é apresentado antes de o sistema operativo Windows® ser iniciado.

O ecrã inicial do HP Client Security permite aos administradores do Windows ativar o Drive
Encryption, criar a cópia de segurança da chave de encriptação e marcar ou desmarcar uma ou mais
unidades para encriptação. Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

É possível realizar as seguintes tarefas com o Drive Encryption:

● Selecionar definições do Drive Encryption:

◦ Encriptar ou desencriptar unidades ou partições individuais utilizando a encriptação por
software

◦ Encriptar ou desencriptar unidades de autoencriptação individuais utilizando a encriptação
por hardware

◦ Adicionar segurança extra ao desativar o modo de Suspensão ou de Espera para garantir
que é sempre exigida a autenticação de pré-arranque do Drive Encryption

NOTA: Apenas podem ser encriptadas unidades de disco rígido SATA internas e eSATA
externas.

● Criar chaves de cópia de segurança

● Recuperar o acesso a um computador encriptado utilizando chaves de cópia de segurança e a
HP SpareKey

● Ativar a autenticação de pré-arranque do Drive Encryption utilizando uma palavra-passe,
impressão digital registada ou PIN para cartões smart card selecionados

Abrir o Drive Encryption
Os administradores podem aceder ao Drive Encryption abrindo o HP Client Security:

1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Clique ou toque no ícone do Drive Encryption.
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Tarefas gerais

Ativar o Drive Encryption para unidades de disco rígido padrões

As unidades de disco rígido padrões são encriptadas utilizando a encriptação por software. Siga
estes passos para encriptar uma unidade ou partição de disco:

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Marque a caixa de verificação da unidade ou partição que pretende encriptar e clique ou toque
em Chave de cópia de segurança.

NOTA: Para uma maior segurança, marque a caixa de verificação Desativar o modo de
Suspensão para maior segurança. Quando desativa o modo de Suspensão, não há
absolutamente qualquer risco de que as credenciais utilizadas para desbloquear a unidade
sejam armazenadas na memória.

3. Selecione uma ou mais das opções de cópia de segurança e em seguida clique ou toque em
Criar cópia de segurança. Para obter mais informações, consulte Criar cópia de segurança
das chaves de encriptação na página 35.

4. Pode continuar a trabalhar enquanto é criada a cópia de segurança da chave de
encriptação. Não reinicie o computador.

NOTA: É-lhe pedido para reiniciar o computador. Depois de reiniciar, é apresentado o ecrã de
pré-arranque da encriptação da unidade, que requer a autenticação antes de o Windows iniciar.

O Drive Encryption foi ativado. A encriptação das partições de unidade selecionadas poderá demorar
várias horas, consoante o número e o tamanho das partições.

Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

Ativar o Drive Encryption para unidades de autoencriptação

As unidades de autoencriptação que cumprem a especificação OPAL do Trusted Computing Group
para a gestão de unidades de autoencriptação podem ser encriptadas utilizando a encriptação por
software ou a encriptação por hardware. A encriptação por hardware é muito mais rápida do que a
encriptação por software. No entanto, não pode escolher as partições de disco a encriptar. É
encriptado o disco inteiro, incluindo quaisquer partições de disco.

Para encriptar partições específicas, deve utilizar a encriptação por software. Certifique-se de que
marca a caixa de verificação Permitir a encriptação por hardware apenas para unidades de
autoencriptação (SED).

Siga estes passos para ativar o Drive Encryption para unidades de autoencriptação:

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Marque a caixa de verificação da unidade que pretende encriptar e clique ou toque em Chave
de cópia de segurança.

NOTA: Para uma maior segurança, marque a caixa de verificação Desativar o modo de
Suspensão para maior segurança. Quando desativa o modo de Suspensão, não há
absolutamente qualquer risco de que as credenciais utilizadas para desbloquear a unidade
sejam armazenadas na memória.
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3. Selecione uma ou mais das opções de cópia de segurança e em seguida clique ou toque em
Criar cópia de segurança. Para obter mais informações, consulte Criar cópia de segurança
das chaves de encriptação na página 35.

4. Pode continuar a trabalhar enquanto é criada a cópia de segurança da chave de
encriptação. Não reinicie o computador.

NOTA: No caso das unidades de autoencriptação, é-lhe pedido para encerrar o computador.

Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

Desativar o Drive Encryption

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Desmarque a caixa de verificação de todas as unidades encriptadas e em seguida clique ou
toque em Aplicar.

A desativação do Drive Encryption começa.

NOTA: Se foi utilizada a encriptação por software, começa a desencriptação. Poderá demorar
várias horas, consoante o tamanho das partições da unidade de disco rígido encriptada.
Quando a desencriptação está concluída, o Drive Encryption é desativado.

Se foi utilizada a desencriptação por hardware, a unidade é desencriptada instantaneamente,
sendo o Drive Encryption desativado alguns minutos depois.

Assim que o Drive Encryption for desativado, ser-lhe-á pedido para encerrar o computador, no
caso da encriptação por hardware, ou para reiniciar o computador, no caso da encriptação por
software.

Iniciar sessão depois de ativar o Drive Encryption

Quando liga o computador depois de ativar o Drive Encryption e de a sua conta de utilizador ser
registada, deve iniciar sessão no ecrã de início de sessão do Drive Encryption:

NOTA: Quando reativa o computador a partir do modo de Suspensão ou de Espera, não é
apresentada a autenticação de pré-arranque do Drive Encryption para a encriptação por software ou
encriptação por hardware. A encriptação por hardware fornece a opção Desativar o modo de
Suspensão para maior segurança.

Quando reativa o computador a partir do modo de Hibernação, é apresentada a autenticação de pré-
-arranque do Drive Encryption para a encriptação por software ou encriptação por hardware.

NOTA: Se o administrador do Windows tiver ativado a segurança de pré-arranque do BIOS no
HP Client Security e o One-Step Logon estiver ativado (por predefinição), pode iniciar sessão no
computador imediatamente depois de autenticar o pré-arranque do BIOS, sem necessitar de voltar a
autenticar -seno ecrã de início de sessão do Drive Encryption.

Início de sessão de utilizador simples:

▲ Na página Início de sessão, introduza a sua palavra-passe do Windows, PIN de smart card,
SpareKey ou deslize um dedo registado.
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Início de sessão de vários utilizadores:

1. Na página Selecionar utilizador para iniciar sessão, selecione o utilizador para iniciar sessão
na lista pendente e clique ou toque em Seguinte.

2. Na página Início de sessão, introduza a sua palavra-passe do Windows, PIN de smart card ou
deslize um dedo registado.

NOTA: São suportados os seguintes cartões smart card:

Cartões smart card suportados

● Gemalto Cyberflex Access 64k V2c

NOTA: Se for utilizada a chave de recuperação para iniciar sessão no ecrã de início de sessão do
Drive Encryption, são exigidas credenciais adicionais no início de sessão do Windows para aceder
às contas de utilizadores.

Encriptar unidades de disco rígido adicionais

Recomendamos vivamente que utilize o HP Drive Encryption para proteger os seus dados ao
encriptar a sua unidade de disco rígido. Após a ativação, quaisquer unidades de disco rígido
adicionadas ou partições criadas podem ser encriptadas seguindo estes passos:

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. NO caso das unidades com encriptação por software, selecione as partições de unidade a
encriptar.

NOTA: Isto aplica-se igualmente num cenário de várias unidades em que estão presentes
uma ou mais unidades de disco rígido padrões e uma ou mais unidades de autoencriptação.

– ou –

▲ Para as unidades com encriptação por hardware, selecione as unidades adicionais a encriptar.

Tarefas avançadas

Gerir o Drive Encryption (tarefa de administrador)

Os administradores podem utilizar o Drive Encryption para ver e alterar o estado da encriptação (Não
encriptada ou Encriptada) de todas as unidades de disco rígido do computador.

● Se o estado for Ativado, o Drive Encryption foi ativado e configurado. A unidade apresenta um
dos seguintes estados:

Encriptação por software

◦ Não encriptada

◦ Encriptada

◦ Encriptar

◦ Desencriptar

34 Capítulo 5   HP Drive Encryption (apenas alguns modelos)

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2058



Encriptação por hardware

◦ Encriptada

◦ Não encriptada (para unidades adicionais)

Encriptar ou desencriptar partições de unidades individuais (apenas encriptação por
software)

Os administradores podem utilizar o Drive Encryption para encriptar uma ou mais partições de
unidades de disco rígido no computador ou desencriptar quaisquer partições de unidades que já
tenham sido encriptadas.

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Em Estado da unidade, marque ou desmarque a caixa de verificação ao lado de cada partição
de unidade de disco rígido que pretende encriptar ou desencriptar e em seguida clique ou toque
em Aplicar.

NOTA: Quando uma partição está a ser encriptada ou desencriptada, uma barra de progresso
mostra a percentagem de encriptação da partição.

NOTA: As partições dinâmicas não são suportadas. Se uma partição for apresentada como
disponível, mas não for possível encriptá-la quando selecionada, essa partição é dinâmica. Uma
partição dinâmica resulta de reduzir uma partição para criar uma nova partição em Gestão de
Discos.

É apresentado um aviso se uma partição for convertida para partição dinâmica.

Gestão dos discos

● Alcunha – Pode dar nomes às suas unidades ou partições para facilitar a identificação.

● Unidades desligadas – O Drive Encryption consegue rastrear discos que são removidos do
computador. Um disco que seja removido do computador é transferido automaticamente para a
lista Desligadas. Se o disco for devolvido ao sistema, voltará a aparecer na lista Ligadas.

● Se já não necessitar de rastrear ou gerir a unidade desligada, pode remover a unidade
desligada da lista Desligadas.

● O Drive Encryption permanece ativado até que todas as caixas de verificação de todas as
unidades ligadas sejam desmarcadas e que a lista Desligadas esteja vazia.

Cópia de segurança e recuperação (tarefa de administrador)

Quando o Drive Encryption é ativado, os administradores podem utilizar a página Cópia de
segurança da chave de encriptação para criar cópias de segurança das chaves de encriptação para
suportes amovíveis e executar uma recuperação.

Criar cópia de segurança das chaves de encriptação

Os administradores podem criar uma cópia de segurança da chave de encriptação de uma unidade
encriptada num dispositivo de armazenamento amovível.
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CUIDADO: Certifique-se de que mantém num local seguro o dispositivo de armazenamento que
contém a cópia de segurança da chave, pois, na eventualidade de se esquecer da sua palavra-
-passe, perder o seu smart card ou não ter um dedo registado, este dispositivo fornece o seu único
acesso ao computador. O local de armazenamento também deve ser seguro porque o dispositivo de
armazenamento permite o acesso ao Windows.

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Marque a caixa de verificação de uma unidade e em seguida clique ou toque em Criar cópia de
segurança da chave.

3. Em Criar chave de recuperação do HP Drive Encryption, selecione uma ou mais das
seguintes opções:

● Armazenamento amovível – Marque a caixa de verificação e em seguida selecione o
dispositivo de armazenamento onde será guardada a chave de encriptação.

● SkyDrive – Marque a caixa de verificação. Deve estar ligado à Internet. Inicie sessão no
Microsoft SkyDrive e em seguida clique ou toque em Sim.

NOTA: Para utilizar a chave de cópia de segurança do HP Drive Encryption que está
armazenada no SkyDrive, deve transferi-la do SkyDrive para um dispositivo de
armazenamento amovível e em seguida inserir o dispositivo de armazenamento no
computador.

● TPM (apenas modelos selecionados) – Permite-lhe recuperar os seus dados utilizando a
sua palavra-passe TPM.

CUIDADO: Se TPM for limpo ou o computador for danificado, perderá o acesso à cópia
de segurança. Se for selecionado este método, deve ser selecionado também outro
método de cópia de segurança.

4. Clique ou toque em Criar cópia de segurança.

A chave de encriptação é guardada no dispositivo de armazenamento que selecionou.

Recuperar o acesso a um computador ativado utilizando chaves de cópia de
segurança

Os administradores podem efetuar uma recuperação utilizando a chave do Drive Encryption copiada
para um dispositivo de armazenamento amovível na ativação ou selecionando a opção Chave de
cópia de segurança no Drive Encryption.

1. Insira o dispositivo de armazenamento amovível que contém a sua chave de cópia de
segurança.

2. Ligue o computador.

3. Quando surgir a caixa de diálogo de início de sessão do HP Drive Encryption, clique ou toque
em Recuperação.

4. Introduza o caminho ou nome do ficheiro que contém a sua chave de cópia de segurança e em
seguida clique ou toque em Recuperação.

5. Quando surgir a caixa de diálogo de confirmação, clique ou toque em OK.

É apresentado o ecrã de início de sessão do Windows.
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NOTA: Se for utilizada a chave de recuperação para iniciar sessão no ecrã de início de
sessão do Drive Encryption, são exigidas credenciais adicionais no início de sessão do
Windows para aceder às contas de utilizadores. Recomendamos vivamente que reponha a sua
palavra-passe depois de efetuar uma recuperação.

Efetuar uma recuperação com a HP SpareKey

A recuperação com a SpareKey no pré-arranque do Drive Encryption exige que responda
corretamente a perguntas de segurança antes de poder aceder ao computador. Para mais
informações sobre como configurar a recuperação com a SpareKey, consulte a Ajuda do software
HP Client Security.

Para efetuar uma recuperação com a HP SpareKey caso se esqueça da palavra-passe:

1. Ligue o computador.

2. Quando surgir o ecrã do HP Drive Encryption, navegue até ao ecrã de início de sessão do
utilizador.

3. Clique em SpareKey.

NOTA: Se a sua SpareKey não foi inicializada no HP Client Security, o botão SpareKey não
está disponível.

4. Escreva respostas corretas às perguntas apresentadas e em seguida clique em Iniciar sessão.

É apresentado o ecrã de início de sessão do Windows.

NOTA: Se for utilizada a SpareKey para iniciar sessão no ecrã de início de sessão do Drive
Encryption, são exigidas credenciais adicionais no início de sessão do Windows para aceder às
contas de utilizadores. Recomendamos vivamente que reponha a sua palavra-passe depois de
efetuar uma recuperação.
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6 HP File Sanitizer (apenas alguns
modelos)

O File Sanitizer permite-lhe triturar recursos em segurança (por exemplo: informações ou ficheiros
pessoais, dados relacionados com o histórico ou a Internet ou outros componentes de dados) na
unidade de disco rígida interna do computador e eliminar definitivamente os dados da unidade de
disco rígido interna do computador de forma periódica.

Não é possível utilizar o File Sanitizer para limpar os seguintes tipos de unidades:

● Unidades de estado sólido (SSD), incluindo volumes RAID que abarcam um dispositivo SSD

● Unidades externas ligadas via interface USB, FireWire ou eSATA

Se for tentada uma operação de trituração ou eliminação definitiva num SSD, é apresentada uma
mensagem de aviso e a operação não é executada.

Trituração
A trituração é diferente de uma ação de eliminação padrão do Windows®. Quando tritura um recurso
utilizando o File Sanitizer, os ficheiros são substituídos por dados sem sentido, tornando virtualmente
impossível recuperar o recurso original. Uma simples ação de eliminação do Windows poderá deixar
o ficheiro (ou recurso) intacto na unidade de disco rígido ou num estado em que possam ser
utilizados métodos forenses para recuperá-lo.

Pode agendar uma hora de trituração futura, ou pode ativar manualmente a trituração selecionando
o ícone do File Sanitizer no ecrã inicial do HP Client Security ou utilizando o ícone do File Sanitizer
no ambiente de trabalho do Windows. Para mais informações, consulte Definir um agendamento de
trituração na página 40, Trituração com clique do botão direito do rato na página 42 ou Iniciar
manualmente uma operação de trituração na página 42.

NOTA: Um ficheiro .dll só é triturado e removido do sistema se tiver sido movido para a
Reciclagem.

Eliminação definitiva do espaço livre
A eliminação de um recurso no Windows não remove completamente os conteúdos do recurso da
unidade de disco rígido. O Windows elimina apenas a referência ao recurso ou a respetiva
localização na unidade de disco rígido. O conteúdo do recurso ainda permanece na unidade de disco
rígido até outro recurso substituir essa mesma área na unidade de disco rígido com novas
informações.

A eliminação definitiva permite-lhe escrever em segurança dados aleatórios por cima de recursos
eliminados, impedindo os utilizadores de ver os conteúdos originais do recurso eliminado.

NOTA: A eliminação definitiva não fornece segurança adicional para recursos triturados.

Pode definir a hora para uma eliminação definitiva futura ou ativar manualmente a eliminação
definitiva de recursos previamente triturados selecionando o ícone do File Sanitizer no ecrã inicial
do HP Client Security ou utilizando o ícone do File Sanitizer no ambiente de trabalho do Windows.
Para mais informações, consulte Definir um agendamento de eliminação definitiva do espaço livre
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na página 41, Iniciar manualmente a eliminação definitiva na página 43 ou Utilizar o ícone do File
Sanitizer na página 42.

Abrir o File Sanitizer
1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Em Dados, clique ou toque em File Sanitizer.

– ou –

▲ Clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone do File Sanitizer no ambiente de trabalho do
Windows.

– ou –

▲ Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida selecione Abrir o File Sanitizer.

Procedimentos de configuração
Trituração – O File Sanitizer elimina ou tritura em segurança as categorias de recursos
selecionadas.

1. Em Trituração, marque a caixa de verificação para cada tipo de ficheiro a triturar ou desmarque
a caixa caso não pretenda triturar esses ficheiros.

● Reciclagem – Tritura todos os itens existentes na Reciclagem.

● Ficheiros temporários do sistema – Tritura todos os ficheiros encontrados na pasta
temporária do sistema. As seguintes variáveis são procuradas pela ordem que se segue e
o primeiro caminho encontrado é considerado como a pasta de sistema:

◦ TMP

◦ TEMP

● Ficheiros temporários da Internet – Tritura cópias de páginas Web, imagens e
conteúdos multimédia que são guardados pelos browsers para uma visualização mais
rápida.

● Cookies – Tritura todos os ficheiros armazenados num computador por websites para
guardar preferências, tais como informações de início de sessão.

2. Para iniciar a trituração, clique ou toque em Triturar.

Eliminação definitiva – Escreve dados aleatórios para libertar espaço e impede a recuperação dos
itens eliminados.

▲ Para iniciar a eliminação definitiva, clique ou toque em Eliminar definitivamente.
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Opções do File Sanitizer – Marque a caixa de verificação para ativar cada uma das seguintes
opções ou desmarque a caixa de verificação para desativar uma opção:

● Ativar ícone no ambiente de trabalho – Apresenta o ícone do File Sanitizer no Ambiente de
Trabalho do Windows.

● Ativar clique com o botão direito – Permite-lhe clicar com o botão direito do rato ou tocar
continuamente num recurso e em seguida selecionar HP File Sanitizer – Triturar.

● Solicitar a palavra-passe do Windows antes da trituração manual – Requer a autenticação
com a palavra-passe do Windows antes de triturar manualmente um item.

● Triturar cookies e ficheiros temporários da Internet ao fechar o browser – Tritura todos os
recursos relacionados com a Internet, tais como o histórico de URL do browser, quando fecha
um browser de Internet.

Definir um agendamento de trituração

Pode agendar uma hora para executar a trituração automaticamente ou pode também triturar
recursos manualmente em qualquer altura. Para obter mais informações, consulte Procedimentos de
configuração na página 39.

1. Abra o File Sanitizer e clique ou toque em Definições.

2. Para agendar uma hora futura para triturar recursos selecionados, em Agendamento de
trituração selecione Nunca, Uma vez, Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente e em
seguida selecione um dia e uma hora:

a. Clique ou toque no campo da hora, minutos ou AM/PM.

b. Desloque o ecrã até visualizar o valor pretendido ao mesmo nível dos outros campos.

c. Clique ou toque no espaço branco à volta dos campos de definição da hora.

d. Repita para cada campo até ter selecionado o agendamento correto.

3. São indicados os quatro tipos de recursos seguintes:

● Reciclagem – Tritura todos os itens existentes na Reciclagem.

● Ficheiros temporários do sistema – Tritura todos os ficheiros encontrados na pasta
temporária do sistema. As seguintes variáveis são procuradas pela ordem que se segue e
o primeiro caminho encontrado é considerado como a pasta de sistema:

◦ TMP

◦ TEMP

● Ficheiros temporários da Internet – Tritura cópias de páginas Web, imagens e
conteúdos multimédia que são guardados pelos browsers para uma visualização mais
rápida.

● Cookies – Tritura todos os ficheiros armazenados num computador por websites para
guardar preferências, tais como informações de início de sessão.

Se forem marcados, estes recursos serão triturados na hora agendada.

4. Para selecionar recursos personalizados adicionais para triturar:

a. Em Lista de trituração agendada, clique ou toque em Adicionar pasta e navegue até ao
ficheiro ou pasta.

b. Clique ou toque em Abrir e depois clique ou toque em OK.
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Para remover um recurso da Lista de trituração agendada, desmarque a caixa de verificação do
recurso.

Definir um agendamento de eliminação definitiva do espaço livre

A eliminação definitiva não fornece segurança adicional para recursos triturados.

1. Abra o File Sanitizer e clique ou toque em Definições.

2. Para agendar uma hora futura para eliminar definitivamente os dados da unidade de disco
rígido, em Agendamento de eliminação definitiva selecione Nunca, Uma vez, Diariamente,
Semanalmente ou Mensalmente e em seguida selecione um dia e uma hora.

a. Clique ou toque no campo da hora, minutos ou AM/PM.

b. Desloque o ecrã até visualizar a hora pretendida ao mesmo nível dos outros campos.

c. Clique ou toque no espaço branco à volta dos campos de definição da hora.

d. Repita até ter selecionado o agendamento correto.

NOTA: A operação de eliminação definitiva pode demorar muito tempo. Certifique-se de que o
computador está ligado à alimentação CA. Embora a eliminação definitiva seja realizada em segundo
plano, a utilização acrescida do processador poderá afetar o desempenho do computador. É possível
executar a eliminação definitiva depois do horário normal de trabalho ou quando o computador não
está a ser utilizado.

Proteger ficheiros contra a trituração

Para proteger ficheiros ou recursos contra a trituração:

1. Abra o File Sanitizer e clique ou toque em Definições.

2. Em Lista Nunca triturar, clique ou toque em Adicionar pasta e navegue até ao ficheiro ou
pasta.

3. Clique ou toque em Abrir e depois clique ou toque em OK.

NOTA: Os ficheiros nesta lista estarão protegidos enquanto constarem da lista.

Para remover um recurso da lista de exclusões, desmarque a caixa de verificação do recurso.

Tarefas gerais
Utilize o File Sanitizer para realizar as seguintes tarefas:

● Utilizar o ícone do File Sanitizer para iniciar a trituração – Arraste ficheiros para o ícone do
File Sanitizer no ambiente de trabalho do Windows. Para mais informações, consulte Utilizar o
ícone do File Sanitizer na página 42.

● Triturar manualmente um ficheiro específico ou todos os recursos selecionados – Triture
itens em qualquer altura sem esperar por uma hora de trituração agendada. Para mais
informações, consulte Trituração com clique do botão direito do rato na página 42 ou Iniciar
manualmente uma operação de trituração na página 42.
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● Ativar manualmente a eliminação definitiva – Ative a eliminação definitiva em qualquer
altura. Para mais informações, consulte Iniciar manualmente a eliminação definitiva
na página 43.

● Ver os ficheiros de registo – Veja os ficheiros de registo da trituração e da eliminação
definitiva, os quais contêm quaisquer erros ou falhas da última operação de trituração ou
eliminação definitiva. Para mais informações, consulte Ver os ficheiros de registo
na página 43.

NOTA: A operação de trituração ou eliminação definitiva pode demorar muito tempo. Embora a
trituração e a eliminação definitiva sejam realizadas em segundo plano, a utilização acrescida do
processador poderá afetar o desempenho do computador.

Utilizar o ícone do File Sanitizer

CUIDADO: Não é possível recuperar ativos eliminados profundamente. Pondere cuidadosamente
que itens seleciona para trituração manual.

Quando inicia uma operação de trituração manualmente, a lista de trituração padrão na vista do File
Sanitizer é triturada (ver Procedimentos de configuração na página 39).

Pode iniciar uma operação de trituração manualmente através de uma das seguintes formas:

1. Abra o File Sanitizer (ver Abrir o File Sanitizer na página 39) e clique ou toque em Triturar.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em OK.

– ou –

1. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida clique ou toque em Triturar agora.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em Triturar.

Trituração com clique do botão direito do rato

CUIDADO: Não é possível recuperar ativos eliminados profundamente. Pondere cuidadosamente
que itens seleciona para trituração manual.

Se a opção Ativar trituração com o botão direito tiver sido selecionada na vista do File Sanitizer,
pode triturar um recurso como se segue:

1. Navegue até ao documento ou pasta que pretende triturar.

2. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ficheiro ou pasta e em seguida
selecione HP File Sanitizer – Triturar.

Iniciar manualmente uma operação de trituração

CUIDADO: Não é possível recuperar ativos eliminados profundamente. Pondere cuidadosamente
que itens seleciona para trituração manual.

Quando inicia uma operação de trituração manualmente, a lista de trituração padrão na vista do File
Sanitizer é triturada (ver Procedimentos de configuração na página 39).
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Pode iniciar uma operação de trituração manualmente através de uma das seguintes formas:

1. Abra o File Sanitizer (ver Abrir o File Sanitizer na página 39) e clique ou toque em Triturar.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em OK.

– ou –

1. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida clique ou toque em Triturar agora.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em Triturar.

Iniciar manualmente a eliminação definitiva

Quando inicia uma operação de eliminação definitiva manualmente, a lista de trituração padrão na
vista do File Sanitizer é eliminada definitivamente (ver Procedimentos de configuração na página 39).

Pode iniciar uma operação de eliminação definitiva manualmente através de uma das seguintes
formas:

1. Abra o File Sanitizer (ver Abrir o File Sanitizer na página 39) e clique ou toque em Eliminar
definitivamente.

2. Quando surgir a caixa de diálogo de confirmação, clique ou toque em OK.

– ou –

1. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida clique ou toque em Eliminar definitivamente
agora.

2. Quando surgir a caixa de diálogo de confirmação, clique ou toque em Eliminar
definitivamente.

Ver os ficheiros de registo

Sempre que é executada uma operação de trituração ou de eliminação definitiva, são gerados
ficheiros de registo de quaisquer erros ou falhas. Os ficheiros de registo são sempre atualizados de
acordo com a última operação de trituração ou de eliminação definitiva.

NOTA: Os ficheiros que foram triturados ou eliminados definitivamente com êxito não aparecem
nos ficheiros de registo.

É criado um ficheiro de registo para operações de trituração e outro para as operações de eliminação
definitiva. Ambos os ficheiros estão localizados na unidade de disco rígido nas seguintes pastas:

● C:\Program Files\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_ShredderLog.txt

● C:\Program Files\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_DiskBleachLog.txt

Nos sistemas de 64 bits, os ficheiros estão localizados na unidade de disco rígido nas seguintes
pastas:

● C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_ShredderLog.txt

● C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_DiskBleachLog.txt
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7 HP Device Access Manager (apenas
alguns modelos)

O HP Device Access Manager controla o acesso aos dados ao desativar dispositivos de
transferência de dados.

NOTA: Alguns dispositivos de interface/introdução humana, tais como um rato, teclado e painel
táctil e leitor de impressões digitais não são controlados pelo Device Access Manager. Para obter
mais informações, consulte Classes de dispositivos não geridas na página 47.

Os administradores de sistemas operativos Windows® utilizam o HP Device Access Manager para
controlar o acesso aos dispositivos num sistema e para proteção contra o acesso não autorizado:

● São criados perfis de dispositivos para utilizadores locais, a fim de definir os dispositivos aos
quais têm ou não permissão para aceder.

● A autenticação Just In Time Authentication (JITA) permite que utilizadores predefinidos se
autentiquem a eles próprios para acederem a dispositivos que não poderiam de outra forma.

● Podem ser excluídos administradores e utilizadores fidedignos das restrições sobre o acesso a
dispositivos impostas pelo Device Access Manager adicionando-os ao grupo de
Administradores do Dispositivo. A associação a este grupo é gerida utilizando as definições
Avançadas.

● O acesso aos dispositivos pode ser concedido ou recusado com base na associação aos
grupos ou para utilizadores individuais.

● Para as classe de dispositivo, tais como unidades de CD-ROM unidades de DVD, o acesso de
leitura e o acesso de escrita pode ser permitido ou recusado em separado.

O HP Device Access Manager é configurado automaticamente com as seguintes definições durante
a conclusão do assistente de configuração do HP Client Security:

● São ativados suportes amovíveis de autenticação Just In Time Authentication (JITA) para
administradores e utilizadores.

● A política de dispositivos permite o acesso total a outros dispositivos.

Abrir o Device Access Manager
1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Em Dispositivos, clique ou toque em Permissões dos dispositivos.

● Os utilizadores padrões podem ver o respetivo acesso atual aos dispositivos (ver Vista de
utilizador na página 45).

● Os administradores podem ver e fazer alterações no acesso aos dispositivos que está
configurado atualmente para o computador clicando ou tocando em Alterar e introduzindo
em seguida a palavra-passe de administrador (ver Vista Sistema na página 45).
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Vista de utilizador

Quando a opção Permissões dos dispositivos é selecionada, a vista Utilizador é apresentada.
Consoante a política, os utilizadores padrões e os administradores podem ver o seu próprio acesso
para classes de dispositivos ou dispositivos individuais neste computador.

● Utilizador atual – É apresentado o nome do utilizador atualmente com sessão iniciada.

● Classes de dispositivos – São apresentados os tipos de dispositivos.

● Acesso – É apresentado o seu acesso configurado atualmente a tipos de dispositivos ou
dispositivos específicos.

● Duração – É apresentado o limite de tempo do seu acesso a unidades de CD/DVD-ROM ou
unidades de disco rígido amovíveis.

● Definições – Os administradores podem alterar as unidades cujo acesso é controlado pelo
Device Access Manager.

Vista Sistema

Na vista Sistema, os administradores podem permitir ou recusar o acesso a dispositivos neste
computador para o grupo de utilizadores ou de administradores.

▲ Os administradores podem aceder à vista Sistema clicando ou tocando em Alterar, introduzindo
uma palavra-passe de administrador e selecionando depois as seguintes opções:

● Device Access Manager – Para ativar o desativar o HP Device Access Manager com a
autenticação Just In Time Authentication, clique ou toque em Ligar ou Desligar.

● Utilizadores e grupos neste computador – Mostra o grupo de utilizadores ou de
administradores com acesso autorizado ou recusado às classes de dispositivos selecionadas.

● Classes de dispositivos – Mostra as classes de dispositivos e os dispositivos que estão
instalados no sistema ou que possam ter estado instalados no sistema anteriormente. Para
expandir a lista, clique no ícone +. São mostrados todos os dispositivos ligados ao computador
e os grupos de Administradores e Utilizadores são expandidos para mostrar a respetiva
associação. Para atualizar a lista de dispositivos, clique no ícone da seta redonda (atualizar).

◦ A proteção é normalmente aplicada a uma classe de dispositivos. Se o acesso estiver
definido para Permitir, o utilizador ou grupo selecionado poderá aceder a qualquer
dispositivo na classe de dispositivos.

◦ A proteção também pode ser aplicada a dispositivos específicos.

◦ Configure a autenticação Just In Time Authentication, permitindo que utilizadores
selecionados acedam a unidades de DVD/CD-ROM ou unidades de disco amovíveis
autenticando-se a eles próprios. Para obter mais informações, consulte Configuração da
JITA na página 46.

◦ Permita ou recuse o acesso a outras classes de dispositivos, tais como suportes amovíveis
(por exemplo: unidades flash USB), portas série e paralelas, dispositivos Bluetooth®,
dispositivos de modem, dispositivos PCMCIA/ExpressCard, dispositivos 1394, leitores de
impressões digitais e leitores de smart cards. Se o leitor de impressões digitais e o leitor de
smart cards forem recusados, podem ser utilizados como credenciais de autenticação, mas
não podem ser utilizados ao nível da política de sessão.

NOTA: Se forem utilizados dispositivos Bluetooth como credenciais de autenticação, o
acesso a dispositivos Bluetooth não deve ser restringido na política do Device Access
Manager.
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◦ Quando seleciona uma definição ao nível do grupo ou da classe de dispositivos e lhe for
perguntado se pretende aplicar a definição a objetos subordinados:

Sim – A definição será propagada.

Não – A definição não será propagada.

◦ Algumas classes de dispositivos, tais como DVD e CD-ROM, poderão ser controlados
adicionalmente permitindo ou recusando o acesso separadamente para operações de
leitura e escrita.

NOTA: O grupo de administradores não pode ser adicionado à lista de utilizadores.

● Acesso – Clique ou toque na seta para baixo e em seguida selecione um dos seguintes tipos
de acesso para permitir ou recusar o acesso:

◦ Permitir – Acesso total

◦ Permitir – Só de leitura

◦ Permitir – Autenticação JITA obrigatória – Para mais informações, consultar
Configuração da JITA na página 46.

Se este tipo de acesso for selecionado, em Duração clique ou toque na seta para baixo
para selecionar um limite de tempo.

◦ Recusar

● Duração – Clique ou toque na seta para baixo para selecionar um limite de tempo para aceder
a unidades de CD/DVD-ROM ou unidades de discos amovíveis (ver Configuração da JITA
na página 46).

Configuração da JITA

A configuração JITA permite ao administrador ver e modificar listas de utilizadores e grupos aos
quais é permitido aceder a dispositivos utilizando a autenticação Just In Time Authentication (JITA).

Os utilizadores com capacidade JITA poderão aceder a alguns dispositivos para os quais as políticas
criadas na vista Configuração da classe de dispositivos foram restringidas.

O período JITA pode ser autorizado para um número definido de minutos ou Ilimitado. Os
utilizadores ilimitados terão acesso ao dispositivo a partir do momento em que se autenticam até ao
momento em que terminam a sessão no sistema.

Se for atribuído ao utilizador um período JITA limitado, um minuto antes de o período JITA expirar, é
perguntado ao utilizador se pretende prolongar o acesso. Assim que o utilizador termina sessão no
sistema ou outro utilizador inicia sessão, o período JITA expira. na vez seguinte que o utilizador
iniciar sessão para aceder a um dispositivo com capacidade JITA, é apresentado um pedido de
introdução das credenciais.

A JITA está disponível para as seguintes classes de dispositivos:

● Unidades de DVD/CD-ROM

● Unidades de discos amovíveis
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Criar uma política JITA para um utilizador ou grupo

Os administradores podem permitir que os utilizadores acedam a dispositivos utilizando a
autenticação Just In Time Authentication (JITA).

1. Inicie o Device Access Manager e em seguida clique ou toque em Alterar.

2. Selecione o utilizador ou grupo e em seguida, em Acesso para Unidades de discos
amovíveis ou Unidades de DVD/CD-ROM, clique ou toque na seta para baixo e selecione
Permitir – Autenticação JITA obrigatória.

3. Em Duração, clique ou toque na seta para baixo para baixo para selecionar um período de
tempo para o acesso JITA.

O utilizador deve terminar sessão e em seguida iniciar sessão novamente para que a nova definição
JITA seja aplicada.

Desativar uma política JITA para um utilizador ou grupo

Os administradores podem desativar o acesso de utilizadores ou grupos aos dispositivos utilizando a
autenticação Just In Time Authentication.

1. Inicie o Device Access Manager e em seguida clique ou toque em Alterar.

2. Selecione o utilizador ou grupo e em seguida, em Acesso para Unidades de discos
amovíveis ou Unidades de DVD/CD-ROM, clique ou toque na seta para baixo e em seguida
selecione Recusar.

Quando o utilizador inicia sessão e tenta aceder ao dispositivo, o acesso é negado.

Definições
A vista Definições permite aos administradores ver e alterar as unidades cujo acesso é controlado
pelo Device Access Manager.

NOTA: O Device Access Manager deve estar ativado quando a lista de letras de unidades é
configurada (ver Vista Sistema na página 45).

Classes de dispositivos não geridas

O HP Device Access Manager não gere as seguintes classes de dispositivos:

● Dispositivos de entrada/saída

◦ CD-ROM

◦ Unidades de disco

◦ Controladores de disquetes (FDC)

◦ Controladores de disco rígido (HDC)

◦ Classe de dispositivos de interface humana (HID)

◦ Dispositivos de interface humana infravermelhos

◦ Rato

◦ Múltiplas portas série

◦ Teclado
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◦ Impressoras Plug & Play

◦ Impressora

◦ Atualização de impressora

● Energia

◦ Suporte de gestão de energia avançada (APM)

◦ Bateria

● Diversos

◦ Computador

◦ Descodificador

◦ Ecrã

◦ unidade de visualização unificada Intel®

◦ Legacard

◦ Controlador de multimédia

◦ Modificador de suporte de dados

◦ Tecnologia de memória

◦ Monitor

◦ Multifunção

◦ Cliente de rede

◦ Serviço de rede

◦ Transporte de rede

◦ Processador

◦ Adaptador SCSI

◦ Acelerador de segurança

◦ Dispositivos de segurança

◦ Sistema

◦ Desconhecido

◦ Volume

◦ Instantâneo do volume
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8 HP Trust Circles

O HP Trust Circles é uma aplicação de segurança de ficheiros e documentos que alia a encriptação
de pastas e ficheiros à cómoda capacidade de partilha de documentos num círculo de confiança. A
aplicação encripta ficheiros em pastas especificadas pelo utilizador, protegendo-as dentro de um
círculo de confiança. Uma vez protegidos, os ficheiros podem ser utilizados e partilhados apenas
pelos membros do círculo de confiança. Se um ficheiro protegido por recebido por alguém que não
faça parte do círculo de confiança, o ficheiro permanece encriptados e essa pessoa não consegue
aceder ao conteúdo.

Abrir o Trust Circles
1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security.

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, faça duplo clique ou no ícone HP Client Security na
área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Em Dados, clique ou toque em Trust Circles.

Informação básica
Existem duas formas de enviar convites por correio eletrónico e de lhes responder:

● Utilizar o Microsoft® Outlook – A utilização do Trust Circles com o Microsoft Outlook
automatiza o processamento de quaisquer convites do Trust Circles e respostas a outros
utilizadores do Trust Circles.

● Utilizar o Gmail, Yahoo, Outlook.com ou outros serviços de correio eletrónico (SMTP) –
Quando introduz o seu nome, endereço eletrónico e palavra-passe, o Trust Circles utiliza o seu
serviço de correio eletrónico para enviar convites por correio eletrónico aos membros
selecionados para aderirem ao seu círculo de confiança.

Para configurar o seu perfil básico:

1. Introduza o seu nome e o endereço eletrónico e em seguida clique ou toque em Seguinte.

O nome é visível a qualquer membros que são convidados para aderirem ao seu círculo de
confiança. O endereço eletrónico é utilizado para enviar, receber ou responder a convites.

2. Introduza a palavra-passe da conta de correio eletrónico e em seguida clique ou toque em
Seguinte.

É enviada uma mensagem de correio eletrónico de teste para garantir que as definições de
correio eletrónico estão corretas.

NOTA: O computador deve estar ligado a uma rede.

3. No campo Nome do círculo de confiança, introduza um nome para o círculo de confiança e
em seguida clique ou toque em Seguinte.

4. Adicione membros e pastas e em seguida clique ou toque em Seguinte. O círculo de confiança
é criado com as pastas que foram selecionadas e envia notificações por correio eletrónico a
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quaisquer membros selecionados. Se, por qualquer motivo, não for possível enviar um convite,
é apresentada uma notificação. Os membros podem ser convidados novamente em qualquer
altura a partir da vista Círculo de confiança clicando em Os seus círculos de confiança e em
seguida fazendo duplo clique ou duplo toque no círculo de confiança. Para obter mais
informações, consulte Trust Circles na página 50.

Trust Circles
Pode criar um círculo de confiança durante a configuração inicial depois de introduzir o seu endereço
eletrónico ou na vista Círculo de confiança:

▲ Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Criar círculo de confiança e introduza um
nome para o círculo de confiança.

● Para adicionar membros ao círculo de confiança, clique ou toque no ícone M+ ao lado de
Membros e siga as instruções apresentadas no ecrã.

● Para adicionar pastas ao círculo de confiança, clique ou toque no ícone + ao lado de
Pastas e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Adicionar pastas a um círculo de confiança

Adicionar pastas a um novo círculo de confiança:

● Durante a criação de um círculo de confiança, pode adicionar pastas clicando ou tocando no
ícone + ao lado de Pastas e seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

● No Explorador do Windows, faça duplo clique ou toque continuamente numa pasta que não faça
parte de um círculo de confiança, selecione Círculo de confiança e em seguida selecione
Criar círculo de confiança a partir de pasta.

SUGESTÃO: Pode selecionar uma ou mais pastas.

Adicionar pastas a um círculo de confiança existente:

● Na vista Círculo de confiança, clique em Os seus círculos de confiança, faça duplo clique ou
duplo toque no círculo de confiança existente para visualizar as pastas atuais, clique ou toque
no ícone + ao lado de Pastas e siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

● No Explorador do Windows, faça duplo clique ou toque continuamente numa pasta que não faça
parte de um círculo de confiança, selecione Círculo de confiança e em seguida selecione
Adicionar a círculo de confiança a partir de pasta.

SUGESTÃO: Pode selecionar uma ou mais pastas.

Depois de uma pasta ter sido adicionada a um círculo de confiança, o Trust Circles encripta a pasta
e o respetivo conteúdo automaticamente. Quando todos os ficheiros estiverem encriptados, é
apresentada uma notificação. Além disso, um símbolo de cadeado verde é apresentado em todos os
ícones de pastas encriptadas e ícones de ficheiros dentro das pastas para indicar que estão
completamente protegidos.
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Adicionar membros a um círculo de confiança

São necessários três passos para adicionar membros a um círculo de confiança:

1. Convidar – Em primeiro lugar, o titular do círculo de confiança convida o(s) membro(s). O
convite por correio eletrónico pode ser enviado a vários utilizadores ou listas/grupos de
distribuição.

2. Aceitar – O convidado recebe o convite e decide se aceita ou recusa. Se o convidado aceitar o
convite, é enviada uma resposta por correio eletrónico ao autor do convite. Se o convite foi
enviado a um grupo, cada membro recebe um convite e decide se aceita ou recusa.

3. Registar – O autor do convite tem uma última oportunidade para decidir se deve adicionar o
membro ao círculo de confiança. Se o autor do convite decidir registar o membro, é enviada
uma mensagem de correio eletrónico ao convidado a confirmar a resposta. O autor do convite e
o convidado podem verificar opcionalmente a segurança do processo de convite. É apresentado
um código de verificação para o convidado, que deve ser lido ao autor do convite pelo telefone.
Depois de o código ter sido verificado, o autor do convite pode enviar a mensagem de correio
eletrónico final de registo.

Adicionar membros a um novo círculo de confiança:

▲ Durante a criação de um círculo de confiança, pode adicionar membros clicando ou tocando no
ícone M+ ao lado de Membros e seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

● Se utiliza o Outlook, selecione contactos no livro de endereços do Outlook e clique em OK

● Se utiliza outro serviço de correio eletrónico, introduza manualmente novos endereços
eletrónicos no círculo de confiança ou pode recuperá-los a partir do endereço eletrónico
registado no círculo de confiança.

Adicionar membros a um círculo de confiança existente:

▲ Na vista Círculo de confiança, clique em Os seus círculos de confiança, faça duplo clique ou
duplo toque no círculo de confiança existente para visualizar os membros atuais, clique ou
toque no ícone M+ ao lado de Membros e siga as instruções apresentadas no ecrã.

● Se utiliza o Outlook, selecione contactos no livro de endereços do Outlook e clique ou
toque em OK.

● Se utiliza outro serviço de correio eletrónico, introduza manualmente novos endereços
eletrónicos no círculo de confiança ou pode recuperá-los a partir do endereço eletrónico
registado no círculo de confiança.

Adicionar ficheiros a um círculo de confiança

Pode adicionar ficheiros a um círculo de confiança através de uma das seguintes formas:

● Copie ou mova o ficheiro para a pasta de um círculo de confiança existente.

– ou –

● No Explorador do Windows, clique com o botão direito ou toque continuamente num ficheiro que
não esteja encriptado atualmente, selecione Círculo de confiança e em seguida selecione
Encriptar. Ser-lhe-á pedido para selecionar o círculo de confiança ao qual o ficheiro deve ser
adicionado.

SUGESTÃO: Pode selecionar um ou mais ficheiros.
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Pastas encriptadas

Qualquer membro de um círculo de confiança pode ver e editar ficheiros que pertencem a esse
círculo de confiança.

NOTA: O Gestor/leitor de círculos de confiança não sincroniza ficheiros entre os membros.

Os ficheiros devem ser partilhados através dos meios existentes, tais como correio eletrónico, FTP
ou fornecedores de armazenamento na nuvem. Os ficheiros copiados para, movidos para ou criados
numa pasta de círculo de confiança ficam protegidos imediatamente.

Remover pastas de um círculo de confiança

Remover uma pasta de um círculo de confiança desencripta a pasta e o respetivo conteúdo e
remove a sua proteção.

● Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Os seus círculos de confiança, faça duplo
clique ou duplo toque no círculo de confiança existente para visualizar as pastas atuais e em
seguida clique ou toque no ícone da lata de lixo ao lado dessa pasta.

– ou –

● No Explorador do Windows, faça duplo clique ou toque continuamente numa pasta que faça
parte atualmente de um círculo de confiança, selecione Círculo de confiança e em seguida
selecione Remover do círculo de confiança.

SUGESTÃO: Pode selecionar uma ou mais pastas.

Remover um ficheiro de um círculo de confiança

Para remover um ficheiro de um círculo de confiança, no Explorador do Windows clique com o botão
direito do rato ou toque continuamente num ficheiro que esteja encriptado atualmente e selecione
Círculo de confiança, seguido de Desencriptar ficheiro.

Remover membros de um círculo de confiança

Um membro que tenha sido registado completamente não pode ser removido de um círculo de
confiança. Uma alternativa seria criar um novo círculo de confiança com todos os outros membros,
mover todos os ficheiros e pastas para o novo círculo de confiança e em seguida eliminar o círculo
de confiança antigo. Isto irá assegurar que quaisquer novos ficheiros que o membro receba não
estarão acessíveis, mas tudo o que tenha sido partilhado previamente permanecerá acessível ao
membro do círculo de confiança antigo.

Se o membro não foi registado completamente (o membro foi convidado a aderir ao círculo de
confiança ou não aceitou o convite do círculo de confiança), pode remover o membro do círculo de
confiança através de uma das seguintes formas:

● Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em os seus círculos de confiança e em
seguida faça duplo clique ou duplo toque no círculo de confiança para mostrar a lista atual de
membros. Clique ou toque no ícone da lata de lixo ao lado do nome do membro a remover.

● Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Membros e em seguida faça duplo clique ou
duplo toque no membro para mostrar os círculos de confiança dos quais é membro. Clique ou
toque no ícone da lata de lixo ao lado de um círculo de confiança para remover o membro
desse círculo de confiança.
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Eliminar um círculo de confiança

Para eliminar um círculo de confiança, é necessário ser-se o titular.

▲ Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Os seus círculos de confiança e em
seguida clique ou toque no ícone da lata de lixo ao lado do círculo de confiança a eliminar.

Isto remove o círculo de confiança da página e envia mensagens de correio eletrónico a todos
os membros do círculo de confiança para os informar de que o círculo de confiança foi
eliminado. Quaisquer ficheiros ou pastas que estavam incluídos nesse círculo de confiança são
desencriptados.

Definir preferências
Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Preferências. São apresentados três separadores

● Definições de correio eletrónico

Opção Descrição

Nome de utilizador É apresentado o nome de utilizador atualmente em uso. Para alterá-lo, introduza
um novo nome de utilizador na caixa de texto. As alterações são guardadas
automaticamente.

Endereço eletrónico É apresentada a conta de correio eletrónico utilizada atualmente. Para alterá-la,
clique ou toque em Alterar definições de correio eletrónico e sigas as
instruções apresentadas no ecrã.

Confirmação de novo membro Selecione entre as seguintes opções:

◦ Confirmar automaticamente – Depois de receber a aceitação dos
convidados, estes são confirmados no círculo de confiança sem qualquer
introdução manual, sendo-lhes enviada uma mensagem de correio
eletrónico de confirmação.

◦ Confirmar manualmente – Depois de receber a aceitação dos convidados,
é necessário efetuar a introdução manual para registar os novos membros
no círculo de confiança, sendo-lhes enviada em seguida uma mensagem de
correio eletrónico de confirmação.

◦ Solicitar verificação – Depois de receber a aceitação dos convidados, é
necessário um código de verificação para registar completamente os
convidados. O titular do círculo de confiança deve contactar os convidados
e obter deles o código de verificação. Depois de introduzir o código correto,
são enviadas as mensagens de correio eletrónico de confirmação.

Autenticação periódica A autenticação periódica requer que o utilizador introduza a palavra-passe do
Windows depois do tempo limite especificado (registado em minutos) e também
ao realizar operações sensíveis. Esta definição permite ativar ou desativar a
autenticação dos utilizadores.

Tempo limite de autenticação Selecione o período de tempo limite especificado (registado em minutos) antes
de ser necessário efetuar a autenticação.

Não mostrar a mensagem de
confirmação

Marque a caixa de verificação para desativar a apresentação de mensagens de
confirmação ou desmarque a caixa de verificação para visualizar mensagens de
confirmação.

Quero ajudar a melhorar o HP
Trust Circle através do controlo
de utilização anónimo

Marque a caixa de verificação para participar no programa ou desmarque a caixa
de verificação caso não queira participar.

● Cópia de segurança / Restauro
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Opção Descrição

Cópia de segurança Copia os seus dados (definições e círculos de confiança) da aplicação Gestor/
leitor do círculo de confiança para um ficheiro de cópia de segurança. Na
eventualidade de uma falha do sistema, pode utilizar este ficheiro para restaurar
a sua nova instalação do Trust Circles para o estado guardado no ficheiro.

NOTA: Apenas são guardados os dados da aplicação do seu círculo de
confiança (círculos de confiança, definições e membros). Os ficheiros nas pastas
do círculo de confiança não são copiados. Esses ficheiros devem ser copiados à
parte.

Para criar a cópia de segurança das definições e dados de utilizador do círculo
de confiança:

1. Clique ou toque em Criar cópia de segurança.

2. Escolha um nome de ficheiro e um diretório para o ficheiro de cópia de
segurança e em seguida clique ou toque em Guardar.

3. Introduza uma palavra-passe, confirme-a e em seguida clique ou toque em
OK. Esta palavra-passe será necessária para restaurar o ficheiro.

Restaurar Restaura definições e círculos de confiança a partir de um ficheiro de cópia de
segurança, normalmente depois de uma falha do sistema ou migração para outro
computador.

Para restaurar as definições e dados de utilizador do Gestor de círculos de
confiança:

1. Clique ou toque em Restaurar.

2. Navegue até ao diretório e nome de ficheiro do ficheiro de cópia de
segurança e em seguida clique ou toque em Abrir.

3. Introduza a palavra-passe que foi configurada ao criar a cópia de
segurança.

● Acerca de É apresentada a versão do software do Gestor/Leitor de círculos de confiança. São
apresentadas ligações que lhe permitem atualizar o Gestor de círculos de confiança para a
versão Pro ou visualizar a declaração de privacidade da HP.
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9 Recuperação de roubo (apenas alguns
modelos)

O Computrace (comprado em separado) permite-lhe monitorizar, gerir e rastrear à distância o seu
computador.

Depois de ativado , Computrace é configurado a partir do Centro de Cliente Absolute Software. A
parir do Centro de Cliente, o administrador pode configurar o Computrace para monitorizar ou gerir o
computador. Se o sistema for perdido ou roubado, o Centro de Cliente pode auxiliar as autoridades
locais a localizar e recuperar o computador. Se estiver configurado, o Computrace pode continuar a
funcionar mesmo se a unidade de disco rígido for apagada ou substituída.

Para ativar o Computrace:

1. Estabeleça a ligação à Internet.

2. Abra o HP Client Security. Para obter mais informações, consulte Abrir o HP Client Security
na página 10.

3. Clique em Recuperação de roubo.

4. Para iniciar o Assistente de Ativação do Computrace, clique em Introdução.

5. Introduza as suas informações de contacto e informações de pagamento com cartão de crédito,
ou introduza a Chave de produto previamente adquirida.

O Assistente de Ativação processa se forma segura a transação e configura a sua conta de utilizador
no web site do Centro de Cliente Absolute Software. Quando terminar, recebe uma mensagem de
correio eletrónico com as suas informações de conta no centro de Cliente.

Se tiver executado anteriormente o Assistente de Ativação do Computrace e já possuir uma conta de
utilizador do centro de Cliente, pode adquirir licenças adicionais contactando o seu representante de
conta da HP.

Para iniciar sessão no centro de Cliente:

1. Visite https://cc.absolute.com/.

2. Nos campos ID de início de sessão e Palavra-passe, introduza as credenciais que recebeu na
mensagem de confirmação e de seguida clique em Iniciar sessão.

No Centro de Cliente, pode:

● Monitorizar os seus computadores.

● Proteger os seus dados à distância.

● Comunicar o roubo de qualquer computador protegido pelo Computrace.

▲ Clique em Saber mais para obter mais informações sobre o Computrace.
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10 Exceções de palavras-passes
localizadas

Ao nível da autenticação na ligação e do HP Drive Encryption, o suporte de localização da palavra-
-passe é limitado. Para obter mais informações, consulte IME do Windows não suportados ao nível
da autenticação na ligação ou do Drive Encryption na página 56.

O que fazer quando uma palavra-passe é rejeitada
As palavras-passes podem ser rejeitadas pelas seguintes razões:

● Um utilizador está a utilizar um IME que não é suportado. Este é um problema comum com
idiomas de byte duplo (coreano, japonês, chinês). Para resolver este problema:

1. Utilizando o Painel de Controlo, adicione um esquema do teclado suportado (adicione
teclados norte-americanos/ingleses no idioma de teclado chinês).

2. Defina o teclado suportado para introdução padrão.

3. Inicie o HP Client Security e em seguida introduza a palavra-passe do Windows.

● Um utilizador está a utilizar um carácter que não é suportado. Para resolver este problema:

1. Altere a palavra-passe do Windows para utilizar apenas caracteres suportados. Para mais
informações sobre caracteres não suportados, consulte Tratamento de teclas especiais
na página 57.

2. Inicie o HP Client Security e em seguida introduza a palavra-passe do Windows.

IME do Windows não suportados ao nível da
autenticação na ligação ou do Drive Encryption

No Windows, o utilizador pode escolher um IME (editor do método de introdução) para introduzir
caracteres e símbolos complexos, tais como caracteres japoneses e chineses, utilizando um teclado
ocidental padrão.

Os IME do Windows não são suportados ao nível da autenticação na ligação ou do Drive Encryption.
Não é possível introduzir uma palavra-passe do Windows com um IME no ecrã de início de sessão
da autenticação na ligação ou do HP Drive Encryption, e fazê-lo poderá resultar numa situação de
bloqueio. Em alguns casos, o Microsoft® Windows não apresenta o IME quando o utilizador introduz
a palavra-passe.

A solução consiste em mudar para um dos esquemas de teclado suportados que traduz para o
esquema de teclado 00000411:

● Microsoft IME para japonês

● O esquema de teclado japonês

● Office 2007 IME para japonês – Se a Microsoft ou um terceiro utiliza o termo IME ou editor do
método de introdução, o método de introdução poderá não ser na verdade um IME. Isto pode
causar confusão, mas o software lê a representação de código hexadecimal. Desta forma, se
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um IME mapeia para um esquema de teclado suportado, então o HP Client Security suporta a
configuração.

AVISO! Quando o HP Client Security é implementado, as palavras-passes introduzidas com um
IME do Windows serão rejeitadas.

Alterações de palavras-passes utilizando esquemas de
teclado que também são suportados

Se a palavra-passe for definida inicialmente com um esquema de teclado, tal como Inglês dos EUA
(409) e em seguida o utilizador alterar a palavra-passe utilizando um esquema de teclado diferente
que também é suportado, tal como Latino-americano (080A), a alteração da palavra-passe
funcionará com o HP Drive Encryption, mas falhará no BIOS se o utilizador utilizar caracteres que
existem no último, mas não no primeiro (por exemplo, ē).

NOTA: Os administradores podem resolver este problema utilizando a página Utilizadores do HP
Client Security (acessível a partir do ícone da engrenagem na página inicial) para remover o
utilizador do HP Client Security, selecionando o esquema de teclado pretendido no sistema operativo
e em seguida executando novamente o assistente de configuração do HP Client Security para o
mesmo utilizador. O BIOS armazena o esquema de teclado pretendido, e as palavras-passes que
podem ser escritas com este esquema de teclado serão definidas corretamente no BIOS.

Outro problema potencial é a utilização de diferentes esquemas de teclado que podem todos
produzir os mesmos caracteres. Por exemplo, tanto o esquema de teclado EUA Internacional
(20409) como o esquema de teclado Latino-americano (080A) podem produzir o carácter é, embora
possam ser necessárias sequências diferentes de batimentos de teclas. Se uma palavra-passe for
definida inicialmente com o esquema de teclado latino-americano, então o esquema de teclado
Latino-americano é definido no BIOS, mesmo que a palavra-passe seja alterada posteriormente
utilizando o esquema de teclado EUA Internacional.

Tratamento de teclas especiais
● Chinês, eslovaco, francês do Canadá e checo

Quando um utilizador seleciona um dos esquemas de teclado anteriores e depois introduz uma
palavra-passe (por exemplo, abcdef), a mesma palavra-passe deve ser introduzida enquanto é
premida a tecla shift para minúsculas e as teclas shift e caps lock para maiúsculas na
autenticação na ligação ou do Drive Encryption. As palavras-passes numéricas devem ser
introduzidas utilizando o teclado numérico.

● Coreano

Quando um utilizador seleciona um esquema de teclado coreano compatível e depois introduz
uma palavra-passe, a mesma palavra-passe deve ser introduzida enquanto é premida a tecla alt
para minúsculas e a tecla alt direita e a tecla caps lock para maiúsculas na autenticação na
ligação ou do Drive Encryption.

● Os caracteres não suportados são indicados na tabela seguinte:

Idioma Windows BIOS Drive Encryption

Árabe As teclas إل, آل , e ال geram dois
caracteres.

As teclas إل, آل , e ال geram um
carácter.

As teclas إل, آل , e ال geram um
carácter.

Francês do Canadá ç, è, à, é com caps lock são
Ç, È, À, É no Windows.

ç, è, à, é com caps lock são
ç, è, à, é na autenticação na
ligação.

ç, è, à, e é com caps lock são
ç, è, à, é no HP Drive
Encryption.
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Idioma Windows BIOS Drive Encryption

Espanhol 40a não é suportado. Apesar
disso, funciona porque o
software converte-a para
c0a. No entanto, devido a
diferenças subtis entre os
esquemas de teclado,
recomenda-se que os
utilizadores de língua
espanhol mudem o seu
esquema de teclado
Windows para 1040a
(Variante espanhola) ou 080a
(Latino-americano).

n/a n/a

EUA Internacional ◦ As teclas ¡, ¤, ‘, ’, ¥ e ×
na fila superior são
rejeitadas.

◦ As teclas å, ® e Þ na
segunda fila são
rejeitadas.

◦ As teclas á, ð e ø na
terceira fila são
rejeitadas.

◦ A tecla æ na fila inferior
é rejeitada.

n/a n/a

Czech ◦ A tecla ğ é rejeitada.

◦ A tecla į é rejeitada.

◦ A tecla ų é rejeitada.

◦ As teclas ė, ı e ż são
rejeitadas.

◦ As teclas ģ, ķ, ļ, ņ e ŗ
são rejeitadas.

n/a n/a

Eslovaco A tecla ż é rejeitada. ◦ As teclas š, ś e ş são
rejeitadas quando
escritas, mas são
aceites quando
introduzidas com o
teclado virtual

◦ A tecla morta ţ gera dois
caracteres.

n/a

Hungarian A tecla ż é rejeitada. A tecla ţ gera dois
caracteres.

n/a

Slovenian A tecla żŻ é rejeitada no
Windows e a tecla alt gera
uma tecla morta no BIOS.

As teclas ú, Ú, ů, Ů, ş, Ş, ś,
Ś, š e Š são rejeitadas no
BIOS.

n/a

Japonês Quando disponível, o
Microsoft Office 2007 IME é
uma escolha melhor. Apesar
do nome IME, é na verdade o
esquema de teclado 411, que
é suportado.

n/a n/a
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Glossário

administrador
Consulte administrador do Windows.

administrador do Windows
Um utilizador com direitos plenos para modificar permissões e gerir outros utilizadores.

ativação
A tarefa que é necessário concluir antes que quaisquer funcionalidades do Drive Encryption fiquem acessíveis.
Os administradores podem ativar o Drive Encryption com o assistente de configuração do HP Client Security ou
HP Client Security. O processo de ativação consiste em ativar o software, encriptar a unidade e criar a cópia de
segurança da chave de encriptação inicial num dispositivo de armazenamento amovível.

ativo
Um componente de dados que consiste em informações ou ficheiros pessoais, dados relacionados com o
histórico ou a Internet, etc., o qual está localizado na unidade de disco rígido.

autenticação
O processo de verificar se é a pessoa que afirma ser, através da utilização de credenciais, incluindo a sua
palavra-passe do Windows, a sua impressão digital, um smart card, um cartão sem contactos ou um cartão de
proximidade.

autenticação de pré-arranque do Drive Encryption
Um ecrã de início de sessão que é apresentando antes de iniciar o Windows. Os utilizadores devem introduzir
o respetivo nome de utilizador e palavra-passe do Windows ou o PIN do smart card ou deslizar um dedo
registado. Se for selecionado o início de sessão de passo único, então introduzir as informações corretas no
ecrã de início de sessão do Drive Encryption permite o acesso direto ao Windows sem ter de iniciar sessão
novamente no ecrã de início de sessão do Windows.

autenticação na ligação
Uma funcionalidade de segurança que exige alguma forma de autenticação, por exemplo um smart card, chip
de segurança ou palavra-passe, quando o computador arranca.

Bluetooth
Tecnologia que utiliza radiotransmissões para ativar computadores, impressoras, ratos, telemóveis e outros
dispositivos com capacidade Bluetooth para a comunicação sem fios numa distância curta.

cartão de proximidade
Um cartão de plástico com um chip informático que pode ser utilizado para autenticação em conjunto com
outras credenciais para maior segurança.

Cartão ID
Uma miniaplicação do Windows que serve para identificar o seu ambiente de trabalho com o seu nome de
utilizador e imagem escolhida.

cartão sem contactos
Um cartão de plástico com um chip informático que pode ser utilizado para autenticação.

chip de segurança incorporado Trusted Platform Module (TPM)
A aplicação TPM autentica um computador, em vez de um utilizador, armazenando informações específicas ao
sistema anfitrião, tais como chaves de encriptação, certificados digitais e palavras-passe. Uma TPM minimiza o
risco de as informações no computador serem comprometidas pelo roubo físico ou ocorrer um ataque por um
hacker externo.
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Círculo de confiança
Fornece contenção de dados ao associar os dados a um grupo de definido de utilizadores fidedignos. Isto
impede que os dados caiam nas mãos erradas, quer acidentalmente, quer intencionalmente. Protegidos com a
tecnologia Zero Overhead Key Management da CryptoMill, os dados são associados criptograficamente a um
círculo de confiança. Isto impede a desencriptação de documentos ou outras informações sensíveis fora do
círculo de confiança

classe de dispositivo
Todos os dispositivos de um tipo específico, tais como unidades.

conta de rede
Uma conta de utilizador ou administrador do Windows, num computador local, num grupo de trabalho ou num
domínio.

Conta de utilizador do Windows
Um utilizador que está autorizado a iniciar sessão numa rede ou num computador individual.

cópia de segurança
Utilizar a funcionalidade de cópia de segurança para guardar uma cópia de informações importantes de um
programa numa localização fora do programa. Pode em seguida ser utilizada para restaurar as informações
posteriormente no mesmo computador ou noutro.

credencial
Uma peça de informação específica ou um dispositivo de hardware utilizado para autenticar um utilizador
individual.

desencriptação
Um procedimento utilizado em criptografia para converter dados encriptados em texto simples.

dispositivo ligado
Um dispositivo de hardware que está ligado a uma porta no computador.

domínio
Um conjunto de computadores que fazem parte de uma rede e partilham uma base de dados de diretório
comum. Os domínios têm nomes exclusivos e cada um possui as suas próprias regras e procedimentos.

Drive Encryption
Protege os seus dados encriptando as suas unidades de disco rígido, impossibilitando a leitura das
informações por pessoas sem a devida autorização.

DriveLock
Uma funcionalidade de segurança que associa a unidade de disco rígido a um utilizador e exige que o
utilizador escreva corretamente a palavra-passe DriveLock quando o computador arranca.

ecrã de início de sessão do Drive Encryption
Ver Autenticação de pré-arranque do Drive Encryption.

eliminação definitiva do espaço livre
A escrita de dados aleatórios por cima de recursos eliminados e espaço não utilizado. Este processo reduz a
existência do recurso eliminado para que seja mais difícil recuperar o recurso original.

encriptação
Um procedimento, tal como a utilização de um algoritmo, implementando na criptografia para converter texto
simples em texto cifrado de forma a impedir que destinatários não autorizados leiam esses dados. Há vários
tipos de encriptação de dados e estes são a base da segurança de rede. Os tipos comuns incluem a norma
DES (Data Encryption Standard) e a encriptação de chave pública.

encriptação por hardware
A utilização de unidades de autoencriptação que cumprem a especificação OPAL do Trusted Computing Group
para a gestão de unidades de autoencriptação para concluir a encriptação instantânea. A encriptação por
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hardware é instantânea e poderá demorar apenas alguns minutos, mas a encriptação por software poderá
demorar várias horas.

encriptação por software
A utilização de software para encriptar a unidade de disco rígido setor por setor. Este processo é mais lento do
que a encriptação por hardware

Gestor/Leitor do círculo de confiança
O Leitor de círculos de confiança apenas pode aceitar convites enviados por utilizadores do círculo de
confiança. No entanto, o Gestor de círculos de confiança permite a criação de círculos de confiança. As
funcionalidades incluem convidar alguém por correio eletrónico para um círculo de confiança e aceitar convites
para círculos de confiança de outras pessoas. Assim que é estabelecido um círculo de confiança entre pares,
os ficheiros protegidos por esse círculo de confiança podem ser partilhados em segurança.

grupo
Um grupo de utilizadores que têm o mesmo nível de acesso ou recusa em relação a uma classe de dispositivos
ou a um dispositivo específico.

identidade
No HP Client Security, um grupo de credenciais e definições que é gerido como uma conta ou um perfil para
um determinado utilizador.

impressão digital
Uma extração digital da imagem da sua impressão digital. A imagem real da sua impressão digital nunca é
armazenada pelo HP Client Security.

início de sessão
Um objeto dentro do HP Client Security que consiste num nome de utilizador e numa palavra-passe (e
possivelmente outras informações selecionadas) que pode ser utilizado para iniciar sessão em websites ou
outros programas.

Início de sessão único
Uma funcionalidade que armazena informações de autenticação e permite-lhe utilizar o HP Client Security para
aceder à Internet e a aplicações do Windows que exigem a autenticação por palavra-passe.

Just In Time Authentication
Consulte a Ajuda do software HP Device Access Manager.

método de início de sessão em segurança
O método utilizado para iniciar a sessão no computador.

Página inicial
Uma localização central onde pode aceder e gerir as funcionalidades e definições no HP Client Security.

Pasta do círculo de confiança
Qualquer pasta protegida por um círculo de confiança.

PIN
Um número de identificação pessoal para um utilizador registado para ser utilizado para autenticação.

PKI
A norma de Infraestrutura de chave pública que define as interface para criar, utilizar e administrar certificados
e chaves criptográficas.

política de controlo de acesso aos dispositivos
A lista de dispositivos para os quais o acesso do utilizador é permitido ou recusado.

Recuperação da HP SpareKey
A capacidade de aceder ao seu computador respondendo corretamente a perguntas de segurança.

reiniciar
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O processo de reiniciar o computador.

restaurar
Um processo que copia informações do programa a partir de um ficheiro de cópia de segurança previamente
guardado para o programa.

Sistema de encriptação de ficheiros (EFS)
Um sistema que encripta todos os ficheiros e subpastas na pastas selecionada.

smart card
Um dispositivo de hardware que pode ser utilizado com um PIN para autenticação.

token de recuperação de emergência
Uma área de armazenamento seguro que permite a reencriptação das Teclas de Utilizador Básico a partir de
uma tecla de proprietário da plataforma para outra.

trituração automática
Trituração agendada por si no File Sanitizer.

trituração manual
Trituração imediata de um ou mais recursos selecionados, a qual substitui uma trituração agendada.

triturar
A execução de um algoritmo que substitui os dados contidos num recurso por dados sem sentido.

utilizador
Qualquer pessoa registada no Drive Encryption. Os utilizadores não administradores têm direitos limitados no
Drive Encryption. Apenas se podem registar (com a aprovação do administrador) e iniciar sessão.

Windows Logon Security
Protege as suas contas do Windows exigindo a utilização de credenciais específicas para fins de acesso.
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Resumo

Suporte incorporado para 
seu PC e impressora HP
HP Support Assistant

Suporte contextual, 
conectado – do jeito que você 
quiser

Tenha respostas imediatas para suas 
perguntas de suporte cotidianas sobre o seu 
PC e as impressoras a qualquer momento 
com o Assistente de Suporte HP, uma 
ferramenta de ajuda gratuita incorporada ao 
seu computador.1 Além disso, o HP Support 
Assistant não requer nenhuma configuração 
ou instalação. Otimizado para proporcionar 
uma experiência de suporte aprimorada, 
ele está pronto para usar desde a primeira 
vez que você liga seu computador e é 
atualizado durante a vida útil do computador. 
O HP Support Assistant pode ser instalado 
em PCs de outros fabricantes para fácil 
acesso a recursos de suporte e ferramentas 
para impressoras HP. Quando precisar de 
uma pequena ajuda prática, você poderá se 
conectar diretamente ao Suporte HP.  
O HP Support Assistant vem pré-instalado 
em todos os novos PCs HP com Microsoft® 
Windows® 7, Microsoft Windows® 8 ou 
Microsoft Windows® 10, e está disponível 
para download para modelos de PC de 
outros fabricantes.

Quatro motivos inteligentes 
para escolher o HP Support 
Assistant

Faça a manutenção de seu PC e suas 
impressoras HP com facilidade
• Encontre soluções de suporte rapidamente 

em uma interface moderna fácil de usar. 
• Mantenha-se informado com alertas e 

status de suporte diretamente em sua 
barra de tarefas.

Mantenha os PCs e as impressoras 
funcionando com máximo desempenho
• Receba atualizações de software e driver 

da HP.
• Desfrute do monitoramento de integridade 

geral de seu computador e obtenha 
sugestões sobre manutenção do 
desempenho do PC e da impressora.

• Solucione problemas sozinho usando 
as ferramentas e os recursos de 
diagnóstico incorporados.

• Receba recomendações para aprimorar 
sua experiência.

1 Para obter mais informações, acesse  
hp.com/go/hpsupportassistant. O link varia fora dos 
EUA. O HP Support Assistant está disponível somente 
em PCs com Windows.

2  A HP não cobra pelo uso do HP Support Assistant, mas 

pode cobrar pela assistência do técnico em produtos 

fora da garantia.
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Saiba mais em 
hp.com/go/hpsupportassistant

Economize tempo com um ponto de suporte único
• Obtenha respostas e soluções do seu jeito com uma gama de opções de ajuda - acesse 

ferramentas de ajuda ou entre em contato com a equipe de Suporte ao cliente da HP.
• Envie dados do PC a um técnico para resolução mais rápida.

Aproveite as vantagens do suporte de longo prazo
• Desfrute do HP Support Assistant durante toda a vida útil do PC.2

Aproveite ao máximo o seu PC usando o HP Support Assistant

Com o HP Support Assistant, é fácil manter o PC e as impressoras e resolver problemas com 
atualizações, diagnósticos e assistência orientada. O HP Support Assistant torna mais fácil do 
que nunca ter e usar seu computador e sua impressora.

Resumo | HP Support Assistant
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HP Secure Erase for SSDs & HDDs 

4AA7-2608ENW, March 2019 

HP Secure Erase for SSDs 
& HDDs 
Safely and effectively erase sensitive data from solid 

state and hard drives 
 

HP Secure Erase1 is a critical resource for IT administrators tasked with protecting sensitive data, 
and a key component of HP system security. HP Secure Erase makes it easy to sanitize local 
magnetic hard disk drives (HDD) or solid-state drives (SSDs) to industry standards before 
disposal or recycling. 

Local storage sanitation—an important last step in the PC lifecycle 

In an environment where sensitive user information is under attack at every stage of the system lifecycle, ensuring that data can be securely erased 

from a data storage device is paramount. Information can be vulnerable if left on a storage drive when a system is recycled, disposed of, or re-

provisioned for another user. Properly sanitizing storage drives according to industry standards is a critical step in the PC lifecycle. 

In addition to meeting industry standards for data erasure in standard magnetic hard disk drives (HDDs), HP has taken the additional step of extending 

HP Secure Erase to also support industry-standard solid state drives (SSDs). HP Sure Erase is a standard feature in all HP business notebooks, 

supporting the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88. Manufacturers of industry-

standard SSDs approved for use in HP business notebook products have verified that running HP Secure Erase on their SSDs fully removes all user 

data so that it cannot be recovered. 

Erasing SSDs vs. HDDs 

Using HP Secure Erase on standard HDDs, data is overwritten using a data-removal algorithm that writes multiple patterns on every sector, cluster, 

and bit of the hard drive. This process is documented in the Department of Defense (DOD) 5220.22-M Chapter 8 specification.2 This overwrite-based 

process is only effective on standard HDDs. Writing a predetermined data pattern to a NAND flash-based SSD does not result in an empty drive. 

Instead it results in a drive full of data that must be erased before new user data can be written, which massively shortens the service life. 

Industry-standard disk sanitation 

To securely erase all user data from an SSD and restore the drive to a fresh-out-of-box (FOB) performance state, the National Institute of Standards 

Technology (NIST) supports the following commands that meets the minimum guideline for media sanitization of SSDs (NIST SP800- 88 Rev. 1). 

Block Erase is a function enabled only in SATA SSDs. Using the ATA command BLOCK ERASE EXT. Block Erase will instruct the SSDs controller to apply 

an erase voltage to all NAND cells of the device (including any cells which form blocks that have been retired, re-allocated, involved in garbage 

collection or over-provisioning or are part of a reserved pool of spare blocks). This functionality provides a very fast, complete and robust erasure of 

the SSD. 

Crypto Erase is a function enabled only in SATA SED SSDs. Using the ATA command CRYPTO SCRAMBLE EXT, this function removes the encryption key 

effectively making it impossible to reconstruct any of the data on the storage device. Crypto Scramble is implemented on both HDD and SSD SED 

devices. 

                                                                            
1 For the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 "Clear" sanitation method. Secure Erase does not support platforms with 

Intel® Optane™. HP Secure Erase does not support platforms with Intel® Optane. 
2 Specification 5220.22-M no longer exists. The DoD has subsequently decided that secure information must be destroyed to remain secure. The NIST guidelines restate in clear terms that 

a two-person rule (read human verification) shall be implemented but did not establish guidelines on the method of sanitization (it could be a single wipe with dual human verification, or a 

single destruction with the same). 
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Block Erase and Crypto Erase Sanitize Operation is a function enabled only in PCIe NVMe SSDs. NVMe does not follow conventional ATA feature sets. 

Instead, NVMe devices support a sanitization function, inside their FORMAT NVM command structure that includes BLOCK ERASE SANITIZE and 

CRYPTO ERASE SANITIZE operation. So, by setting some specific bits in this command structure, a function similar to Secure Erase can be carried out. 

What data is not erased? 

After deploying HP Secure Erase on an SSD, all data in the user space is completely and irretrievably erased, and every block in the user space is ready 

to accept new host-written data, which moves the drive to its highest performance state (FOB). However, some data must be left in place, including 

data required for normal drive operation: SSD firmware copies that reside in the NAND, all SMART data, and retired NAND block mapping tables. 

Conclusion 

Writing or overwriting data to drive is the accepted practice of securely eliminating data from an HDD. However, in the case of NAND flash-based 

SSDs, overwriting is redundant, unnecessary, and a potentially insecure method of eliminating data. By using HP Secure Erase, users can ensure that 

SSD drives are completely sanitized and meet the minimum industry standards HP Secure Erase is easily enabled through the standard F10 BIOS 

setup process on most HP business PCs. 

Learn more 

hp.com/go/computersecurity 
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Technical white paper

HP Sure Start
Automatic firmware intrusion detection and repair

HP Sure Start can automatically detect, stop, and recover from a BIOS attack or 
corruption without IT intervention and with little or no interruption to user 
productivity. Every time the PC powers on, HP Sure Start automatically validates 
the integrity of the BIOS code to help ensure that the PC is safeguarded from 
malicious attacks. Once the PC is operational, runtime intrusion detection 
constantly monitors memory. In the case of an attack, the PC can self-heal 
using an isolated “golden copy” of the BIOS in less than a minute.
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Why is BIOS protection important?

As our world becomes more connected, cyber-attacks are targeting client device firmware and hardware with increasing 
frequency and sophistication. Tools and techniques to attack firmware were once theoretical and thought only to be 
available to nation-states. Such tools and techniques have since been shown to not only exist, but to be readily available 
in the public domain.

The device firmware (or BIOS) is an attractive target for attackers because of the potential advantages a successful 
breach could provide: 

• Persistence: Firmware resides in a nonvolatile memory on the circuit board and can’t be removed simply by erasing the 
hard drive. 

• Control: Firmware executes at the highest privilege level—outside of the OS domain—which enables the possibility of 
OS-independent malware. 

• Stealth: Firmware occupies a region of memory that is completely inaccessible to the operating system and system 
software; since it can’t be scanned by antivirus it may never be detected. 

• Difficulty of recovery: All these aspects make it extremely difficult to recover from this type of infection without resorting 
to a service event that includes a system board replacement.  

The ideal solution to protect devices against this type of attack is designed from the hardware up using “cyber resiliency” 
principles. These principles acknowledge that it is extremely difficult, if not impossible, to foresee and prevent every 
possible attack. The ideal solution not only provides enhanced protection of the firmware, but also includes a hardware-
rooted ability to both detect a successful attack and recover from it. 

HP Sure Start provides superb firmware protection 

HP Sure Start is HP’s unique and groundbreaking approach to provide advanced firmware protection and resiliency to  
HP PCs. It uses hardware enforcement via the HP Endpoint Security Controller (HP ESC) to provide protection of the BIOS 
that reaches well beyond the industry standard and ensures that the system will only boot Genuine HP BIOS. Additionally,  
if HP Sure Start detects tampering with BIOS, firmware, or runtime System Management Mode (SMM) BIOS code, it can 
recover using a protected backup copy.

Summary of HP Sure Start features

• HP core platform firmware authenticity enforcement and tamper protection—HP Endpoint Security Controller hardware 
enforcement of the system boot, so only authentic and unmodified HP firmware and HP BIOS are loaded

• Firmware health monitoring and compliance—Logging of firmware health-related events via isolated HP Endpoint 
Security Controller; presents the platform firmware state along with any anomalies that could indicate thwarted attacks

• Self-healing—Automatic repair of HP BIOS and HP firmware corruption, using the HP Endpoint Security Controller 
isolated backup copy of HP BIOS and HP firmware

• BIOS setting protection—Extension of the HP Endpoint Security Controller protection of the BIOS code to include HP ESC 
backup and integrity-checking of all user or admin-configured BIOS settings

• Runtime Intrusion Detection—Ongoing monitoring of critical BIOS code in runtime memory (SMM) while the OS is 
running

• Secure boot keys protection—Significantly enhanced protection of databases and keys stored by the BIOS that are 
critical to the integrity of the OS secure boot feature versus standard UEFI BIOS implementation

• Protected storage—Strong cryptographic methods to store BIOS settings, user credentials, and other settings in the HP 
Endpoint Security Controller hardware to provide integrity protection, tamper detection, and confidentially protection 
for that data  

• Intel® Management Engine firmware protection—Enhanced protection and recovery of the Intel Management Engine 
firmware

• Manageability—Administrator management of HP Sure Start capabilities with the Manageability Integration Kit (MIK) 
plug-in for Microsoft® System Center Configuration Manager (SCCM)

For a summary of capabilities added in each generation of HP Sure Start, see Appendix A on page 13.
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Third-party security certification 
The HP Endpoint Security Controller hardware used in HP Sure Start has undergone third-party security assessment and 
has been certified to provide hardware enforcement so that only authorized firmware can start on the target PC.1

Assurance that a security solution works as stated is a critical piece of any purchase decision related to security products. 
And because a reputation for quality can only go so far, HP has exposed the HP Endpoint Security Controller inner 
workings for review and testing by an independent and accredited laboratory to validate that it works as claimed per 
publicly available criteria, methodology, and processes.

Cyber-resilient design
Not only does HP Sure Start provide enhanced BIOS protection beyond the industry standard approach, but it is 
designed from the hardware up to provide unmatched platform cyber-resilience to ensure BIOS recovery even in the 
event of a breach or destructive attack. HP business PCs with HP Sure Start exceed the National Institute of Standards 
and Technology (NIST) Platform Firmware Resiliency guidelines (Special Publication 800-193) for host processor boot 
firmware and other critical platform device firmware, as discussed in Appendix C.  NIST SP 800-193 is one of the leading 
public sector efforts to formalize requirements for cyber-resilient platforms. For more details about HP Sure Start and 
NIST 800-193, see Appendix C.

HP Sure Start–supported models

HP introduced Sure Start in 2014. Since that time, HP has enhanced Sure Start and expanded the number of products that 
include it. HP Sure Start is provided across the entire 2018 Elite product lineup, including tablets, notebooks, desktops, 
and all-in-ones (AIOs). HP Sure Start Gen4 is available on HP Elite and HP Pro 600 products equipped with 8th generation 
Intel or AMD® processors.

Architectural overview and capabilities 

HP Sure Start consists of two major architectural components:

• HP Endpoint Security Controller running HP Sure Start firmware

• HP Sure Start BIOS working in conjunction with the HP Endpoint Security Controller hardware and firmware

Firmware integrity verification—the core of HP Sure Start 
The HP Endpoint Security Controller (HP ESC) is the first device in the system to execute firmware when the system 
powers up, active well before the system boots. The HP ESC activities include, but are not limited to, monitoring the 
system power button and power sequencing the start of the host CPU execution when the user presses the power button. 

When power is first applied to the platform (before the system is turned on), the HP ESC validates that its own firmware 
is authentic HP code before loading and executing the code. The HP ESC hardware uses industry-standard, strong 
cryptographic methods to perform the integrity verification. The method employs a 2048-bit HP RSA public key contained 
within internal permanent read-only memory. Therefore, the HP ESC is the built-in hardware-based Root of Trust (RoT) 
for the platform, used to validate its firmware and the HP BIOS before they are executed. This hardware Root of Trust 

1 The HP Sure Start controller hardware has been certified per the CSPN certification framework.
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protects against firmware replacement attacks regardless of their deployment method and serves as the foundation 
upon which HP platform security is built. 

Figure 1 illustrates the firmware integrity verification process. Once the HP ESC authenticates and starts executing the  
HP Sure Start firmware, that firmware uses the same strong cryptographic operations to verify the integrity of the system 
flash BIOS boot block. If a single bit is invalid, the HP ESC replaces the system flash contents with its own copy of the  
HP BIOS boot block that is stored within an isolated nonvolatile memory (NVM) dedicated to the HP ESC.

The HP Sure Start design ensures that all the firmware and BIOS code running on both the HP ESC and the host CPU is the 
code HP intended to be on the device.

Note: The system flash boot block integrity checking, and any needed recovery performed by the HP ESC, take place 
while the host CPU is off. Therefore, from a user point of view, the entire operation takes place when the system is still off, 
in sleep mode, or hibernate mode.

The system flash BIOS boot block is the foundation of the HP BIOS. The HP ESC hardware ensures that the BIOS boot 
block is the first code that the CPU executes after a reset. Once the HP ESC determines that the BIOS boot block contains 
authentic HP code, it allows the system to boot as it normally would.

The HP ESC also checks the integrity of the system flash boot block code each time the system is turned off or put into a 
hibernate or sleep mode. Since the CPU is powered off in each of these states and the CPU is therefore required to re-execute 
BIOS boot block code to resume, it is crucial to re-verify the integrity of the BIOS boot block each time to check for tampering. 

Figure 1.  Firmware integrity verification process.
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Additionally, for HP Intel models, HP Sure Start checks the integrity of the system flash BIOS boot block every 15 minutes 
while the system is running.2

Machine-unique data integrity
The HP ESC and BIOS work together to provide advanced protection of factory-configured critical variables unique to 
each machine that are intended to be constant over the life of any specific platform. In the factory, a backup copy of this 
variable data is saved in the HP ESC nonvolatile memory store. The backup is made available to the HP Sure Start BIOS 
component on a read-only basis to perform integrity checking of the data on every boot. If any setting in the shared 
flash is different from the factory settings, the HP Sure Start BIOS components will automatically restore the data in the 
System Flash from the backup copy provided by the HP ESC.

Descriptor region
For HP Intel models, HP Sure Start protects the descriptor region of the system flash. Unique to Intel architecture, the 
descriptor region contains critical configuration parameters that are sampled by the Intel Core™ logic at reset and used 
thereafter to configure the Core logic. The descriptor region also includes partitioning information for the system flash 
that is used by the Intel Core logic to determine where the BIOS region resides within the flash and therefore where their 
CPU retrieves code for execution from reset. HP Sure Start monitors the integrity of this region and recovers it to the 
intended configuration in the event of tampering or corruption.

Network controller protection
In addition, for HP Intel models, HP Sure Start protects the network controller (NIC) settings contained with the system 
flash. Some HP customers have use cases that require legitimate changes to factory configured NIC settings. Therefore, 
HP Sure Start does not prevent changes to NIC settings by default. Instead, HP Sure Start provides a feature that, when 
enabled, warns the user that NIC settings have changed. In addition, HP Sure Start provides a method to restore the 
NIC settings to factory values. Protected settings include the MAC address, the Pre-boot Execution Environment (PXE) 
settings, and the remote initial program load (RPL). This restoration is possible via a read-only backup copy protected by 
the HP ESC.

BIOS setting protection
As previously described, HP Sure Start verifies the integrity and authenticity of the HP BIOS code. Since this code is 
static after it is created by HP, digital signatures can be used to confirm both attributes of the code. The dynamic and 
user-configurable nature of BIOS settings, however, create additional challenges to protecting those settings. Digital 
signatures cannot be generated by HP and used by the HP Sure Start ESC hardware to verify those settings.

HP Sure Start BIOS setting protection provides the capability to configure the system so the HP ESC hardware is used to 
back up and check the integrity of all the BIOS settings preferred by the user. 

When this feature is enabled on the platform, all policy settings used by BIOS are subsequently backed up and an 
integrity check is performed on each boot to ensure that none of the BIOS policy settings have been modified. If a 
change is detected, the system uses the backup from the HP Sure Start–protected storage to automatically revert to the 
user-defined setting.

The HP Sure Start BIOS setting protection feature generates events to the HP Sure Start ESC hardware when an attempt 
to modify the BIOS settings is detected. The event is logged in the HP Sure Start audit log, and the local user will receive a 
notification from BIOS during boot.

HP Sure Start–protected storage
Protected storage rooted in the HP Endpoint Security Controller hardware provides the highest level of protection for 
BIOS/firmware data and settings protected by HP Sure Start. HP Sure Start–protected storage is designed to provide 
confidentiality, integrity, and tamper detection even if an attacker disassembles the system and establishes a direct 
connection to the nonvolatile storage device on the circuit board.

Data integrity
The integrity of the dynamic data stored in nonvolatile memory by firmware and used to control the state of various 

2 HP Sure Start with Dynamic Protection is available on HP Elite products equipped with 6th generation Intel Core processors and higher.
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capabilities is critical to the security posture of the overall platform. Dynamic data includes all BIOS settings that can be 
modified by the end user or administrator of the device. Examples include (but are not limited to) boot options such as  
the secure boot feature, BIOS administrator password and related policies, Trusted Platform Module–state control, and  
HP Sure Start policy settings.   

Any successful attack that bypasses the existing access restrictions designed to prevent unauthorized modifications 
to these settings could defeat the platform security. As an example, consider a scenario where an attacker makes an 
unauthorized modification to the secure boot state to disable it without being detected. In this scenario, the platform 
would boot the attacker’s root kit before the OS starts, without the user’s knowledge.

Industry-standard Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS does implement access restrictions that should 
prevent unauthorized modifications to these variables, and HP implements these just like the rest of the PC industry. 
However, given the risks a breach of these mechanisms poses to the platform, HP Sure Start provides secondary 
defenses that are stronger than the baseline industry standard.

BIOS settings and other dynamic data used by firmware to control the state that is protected by HP Sure Start are stored 
in the isolated nonvolatile memory of the HP Endpoint Security Controller that is not directly accessible to software 
running on the host CPU.   

Additionally, the HP ESC creates and appends unique integrity measurements each time a data element is stored in this 
nonvolatile memory store. The integrity measurements are based on a strong cryptographic algorithm (hashed-based 
message authentication code utilizing SHA-256 hashing) that is rooted to a secret contained within the HP ESC. The secret 
is unique to each HP ESC, such that each controller generates a unique integrity measurement given an identical element. 
When the data element is read back from the nonvolatile memory, the HP ESC recalculates the integrity measurement 
for that data element and compares it to the integrity measurement that is appended to the data. Any unauthorized 
changes to the data in the nonvolatile memory store result in a mis-compare. Using this approach, the HP ESC can detect 
tampering with data elements stored in the nonvolatile memory store.  

Data confidentiality 
For many of the data elements stored by the platform, maintaining confidentiality is critical. Examples include BIOS 
administrator password hashes, user credentials, and secrets optionally stored by firmware on behalf of the user for 
firmware-based features such as HP Sure Run and HP Sure Recovery.  

Protection of these secrets is challenging when industry-standard UEFI BIOS approaches are used, since the nonvolatile 
storage is typically readable by software running on the host processor. HP Sure Start–protected storage is intended to 
provide much greater protection of this confidential data than a standard UEFI BIOS implementation.

In addition to a separate isolated storage, HP Sure Start leverages the Advanced Encryption Standard (AES) hardware 
block contained within the HP ESC to perform AES-256 encryption on all confidential data elements stored in the HP Sure 
Start nonvolatile memory, in addition to the data integrity measurements for those elements. The encryption key used is 
unique to each HP ESC and never leaves that controller, so data encrypted by any individual HP ESC component can only 
be decrypted by that same HP ESC. 

Secure boot keys protection 
Compared to the industry-standard UEFI secure boot implementation, HP Sure Start provides enhanced protection of the 
UEFI secure boot key databases that are stored by the firmware. These variables are critical to proper operation of the UEFI 
secure boot feature that verifies integrity and authenticity of the OS bootloader before allowing it to start at boot.  

HP Sure Start protects UEFI secure boot key databases by maintaining a master copy in HP Sure Start–protected storage. 
Any authorized modifications to the UEFI standard secure boot key databases by the OS during runtime are tracked by 
HP Sure Start and applied to the master copy by the HP ESC. HP Sure Start then uses the master copy in HP Sure Start–
protected storage to identify and reject any unauthorized changes to the UEFI standard secure boot keys databases.

This capability, enabled by default, covers the following databases:
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• Signature database (db)

• Revoked signatures database (dbx)

• Key Enrollment Key (KEK)

• Platform Key (PEK) updated dynamically at runtime by the OS   

Runtime Intrusion Detection (RTID)
On each boot, the BIOS code starts execution from flash memory at a fixed address. This is known as the BIOS boot 
code and provides capabilities needed before the OS starts. However, a portion of BIOS remains in DRAM that is needed 
to provide advanced power-management features, OS services, and other OS-independent functions while the OS is 
running. This BIOS code, referred to as System Management Mode (SMM) code, resides in a special area within the DRAM 
that is hidden from the OS. We also refer to this code as “runtime” BIOS code in the context of HP Sure Start’s Runtime 
Intrusion Detection feature. (For more details on SMM and how it works, please see Appendix B on page 14).

The integrity of SMM code is critical to the client device security posture. HP Sure Start checks to make sure HP SMM BIOS code 
is intact at OS start. By adding new protection capabilities and/or providing a means to detect any attack to that code, Runtime 
Intrusion Detection provides mechanisms to ensure that the SMM BIOS code remains intact while the OS is running.

Figure 2.  Runtime Intrusion Detection uses specialized hardware embedded within the platform chipset to monitor SMM code for any changes.
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Runtime Intrusion Detection architecture 
The RTID feature utilizes specialized hardware in the platform chipset to detect anomalies in the Runtime HP SMM BIOS. 
Detection of any anomalies results in a notification to the HP Endpoint Security Controller, which can take the configured 
policy action independent of the CPU.

User notifications, event logging, and policy management 

HP Sure Start end user notifications
Under normal operating conditions, HP Sure Start is invisible to the user. When HP Sure Start identifies a problem, 
recovery operations are automatic, using the default settings with no end user or IT interaction usually required. 

Users may see runtime notifications in the event of a BIOS integrity problem detected via the HP Sure Start Dynamic 
Protection or the Runtime Intrusion Detection features while the OS is running. If any significant event is detected or 
action is taken, HP Sure Start displays a warning message via Windows® notifications on the next boot. HP Notifications 
Software is required to enable the viewing of these Windows notifications. 

HP Sure Start event logging
The HP Endpoint Security Controller records critical events related to the firmware/BIOS code and data monitored by  
HP Sure Start. These events are stored within the Sure Start nonvolatile memory store. When HP Notifications software is 
installed, the events are copied from the HP ESC to the Windows Event Viewer to facilitate access to these events by the 
local user as well as the customer’s preferred manageability agent.

The following events trigger the HP Notifications Software to gather all events from the HP Sure Start subsystem and 
ensure that the Windows Event Viewer is updated with any events that are not already recorded there:

• Windows Boot

• Windows Resume from Sleep/Hibernate

• HP Sure Start with dynamic protection runtime event notifications

• HP Sure Start Runtime Intrusion Detection (RTID)

HP Notifications Software populates HP Sure Start events into a unique “HP Sure Start” application event log.  
Only HP Sure Start events will be included in this log. The Windows Event Viewer path to the HP Sure Start events is the 
following: System Tools/Event Viewer/Applications and Services Logs/HP Sure Start.

The Windows Event Viewer level categories related to HP Sure Start events are defined in the table on the next page.

The events are populated into Windows Event Viewer in the order that they were generated by HP Sure Start. The oldest 
event in the HP Sure Start subsystem is added to the Windows Event Viewer first and the most recent event is added last.

The timestamp for each Windows Event Viewer entry is the time it was added to that log, NOT the time the event 
occurred. Each Sure Start Windows Event Viewer entry includes detailed data within the event details, which includes the 
timestamp of the actual occurrence.
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Note: Events are persistent in the HP Endpoint Security Controller even after being copied to the Windows Event Viewer. 

If the Windows Event Viewer is cleared, the HP Notifications Software application will replace all HP Sure Start entries on 
the next event that triggers it to check for HP Sure Start event logs.

Types of HP Sure Start Windows Event Viewer events
Event Level Definition

Info Events that are expected to occur during the normal course of operation (e.g., updating the BIOS).

Warning Unexpected events that have occurred but were fully recovered from by HP Sure Start and no user/admin 
action is required for the platform to be fully operational. These events are anomalous operations that the 
user/admin may want to investigate further, especially if there is a trend of these events across multiple 
machines.

Error Events that require the admin/HP service to act on the platforms to fully recover.

HP Sure Start policy controls
Out of the box, the HP system BIOS enables and optimizes HP Sure Start policies for the typical user. Since HP Sure Start 
is enabled by default, the typical user is protected by HP Sure Start without having to modify the settings. For advanced 
users, the system BIOS provides some control of HP Sure Start behavior, using policy settings in the (F10) BIOS Setup. 
Unless otherwise noted, these settings and functions are located under Security/BIOS Sure Start.

Note: Policies are stored within the HP ESC nonvolatile memory that is not directly accessible by the host CPU; therefore, 
a reboot is required before any Sure Start settings take effect.

The following HP Sure Start settings and functions are available:

• Verify Boot Block on Every Boot

• BIOS Data Recovery Policy

• Network Controller Configuration Restore (Intel only)

• Prompt on Network Controller Configuration Change (Intel only)

• Dynamic Runtime Scanning of Boot Block (Intel only)

• HP Sure Start BIOS Setting Protection

• HP Sure Start Secure Boot Keys Protection

• Enhanced HP Firmware Runtime Intrusion Prevention and Detection (Intel only)

• HP Firmware Runtime Intrusion Detection (AMD only)

• HP Sure Start Security Event Policy

• HP Sure Start Security Event Boot Notification

• Lock BIOS Version

• Save/Restore MBR of System Hard Drive

• Save/Restore GPT of System Hard Drive

• Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy
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Verify Boot Block on Every Boot
HP Sure Start always verifies the integrity of the system flash BIOS boot block before resuming from sleep, hibernate, or 
power-off. When set to enable, HP Sure Start will also verify the integrity of the boot block on each warm boot (Windows 
restart). The trade-off to consider is faster restart time versus more security. The default setting of this feature is disable.

BIOS Data Recovery Policy
When set to Automatic, HP Sure Start automatically repairs the BIOS or the Machine Unique Data when necessary. When 
set to Manual, HP Sure Start requires a special key sequence to proceed with the repair. In the case of an issue with the 
boot block code, the system will refuse to boot, and a unique blink sequence will flash on the system LED. The system 
LED that lights may vary by platform and by instance. In the case of an issue with the Machine Unique Data, the system 
will display a message on the screen. The key sequence required, and the blink sequence displayed, vary depending 
whether the system is a notebook, a desktop, or a tablet. Manual mode is useful to users who can perform forensics on 
the system flash contents before repair. Typical users are not encouraged to use manual mode. The default setting of this 
feature is Automatic.

Network Controller Configuration Restore (Intel only)
When selected, HP Sure Start immediately restores the network controller configuration to factory defaults. 

Prompt on Network Controller Configuration Change (Intel only)
HP provides a factory-defined network controller configuration which includes the MAC address. When this setting is set 
to enable, the system monitors the state of the network controller configuration and prompts the user in the event of a 
change from the factory-configured state. The default setting of this feature is disable.

Dynamic Runtime Scanning of Boot Block (Intel only)
When in the default setting of enable, HP Sure Start periodically checks the integrity of the BIOS boot block while the OS 
is running. When in the disable setting, HP Sure Start only checks the integrity before a boot or resume from sleep or 
hibernate.

HP Sure Start BIOS Setting Protection
The BIOS setting protection policy is disabled by default. To enable the feature, the owner/administrator of the client 
device should first configure all BIOS policies to the preferred setting. The owner/administrator also must configure a 
BIOS setup administrator password.

Once that is completed, the BIOS setting protection policy should be changed to “Enable.” At this point, a backup copy 
of all BIOS settings is created in the HP Sure Start–protected storage. Going forward, none of the BIOS settings can be 
modified locally or remotely. On each boot, the BIOS policy settings are verified to be in the desired state, and if there is 
any discrepancy, the BIOS settings are restored from the HP Sure Start–protected storage. 

To modify a BIOS setting, the BIOS administrator password must be provided and BIOS setting protection subsequently 
disabled, at which point changes can be made to the BIOS settings. 

HP Sure Start Secure Boot Keys Protection
With this setting at the factory default of enable, HP Sure Start provides enhanced protection of the secure boot 
databases and keys used by BIOS to verify the integrity and authenticity of the OS bootloader before launching it at  
boot. When set to disable, only standard UEFI secure boot variable protection is used and no backup copy is kept by the 
HP Sure Start subsystem.

Enhanced HP Firmware Runtime Intrusion Prevention and Detection (Intel only) and HP Firmware Runtime Intrusion 
Detection (AMD only)
The RTID feature is enabled by default for all platforms shipped from the HP factory. There is no need for the end 
customer/administrator to enable or otherwise deploy the feature to take advantage of HP Sure Start RTID. 

The RTID feature can be optionally be set to disable by the platform owner/administrator. 

HP Sure Start Security Event Policy
This BIOS policy setting controls what action is taken when HP Sure Start detects an attack or attempted attack while the 
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OS is running. There are three possible configurations for this policy:

• Log event only: When this setting is selected, the HP ESC logs detection events, which can be viewed in the Applications 
and Services Logs/HP Sure Start path of the Microsoft Windows Event Viewer.3

• Log event and notify user: This is the default setting. When this setting is selected, the HP ESC logs detection events, 
which can be viewed in the Applications and Services Logs/HP Sure Start path of the Microsoft Windows Event Viewer. 
Additionally, the user is notified within Windows that the event occurred.4 

• Log event and power off system: When this setting is selected, the HP ESC logs detection events, which can be viewed 
in the Applications and Services Logs/HP Sure Start path of the Microsoft Windows Event Viewer. Additionally, the user is 
notified within Windows that the event occurred, and that system shutdown is imminent.

HP Sure Start Security Event Boot Notification
This BIOS policy setting controls whether HP Sure Start warnings and error messages that are displayed when the 
system is booted require the local user to acknowledge the error before the boot continues. With the default Require 
Acknowledgement setting, the system halts with the error message displayed. The local user must press a key to 
continue the boot. If changed to Time out after 15 seconds, the message is displayed, but the boot process continues 
automatically after the message is displayed for 15 seconds.

Lock BIOS Version
In the (F10) BIOS setup, this feature is located in Main/Update System BIOS.

When set to disable, you can update the BIOS using any supported process. When the HP ESC detects a valid boot block 
update in the system flash, it updates the backup copy of the boot block.

When set to enable, all HP BIOS update tools refuse to update the BIOS. In addition, HP Sure Start protects the BIOS from 
attempts to change the BIOS version by removing the system flash via an unauthorized method. The HP ESC records the 
locked-down version of BIOS. When the HP ESC detects that the BIOS in the system flash changed, the HP ESC overwrites 
the BIOS boot block with the HP ESC copy of the boot block. The HP ESC copy of the boot block executes and recovers the 
remainder of the correct version of the BIOS. The default setting of this feature is disable.

Save/Restore MBR of System Hard Drive and Save/Restore GPT of System Hard Drive
In the (F10) BIOS setup, this feature is located in Security/Hard Drive Utilities. Only one of these capabilities is available, 
depending on the partition type of the primary drive (GPT or MBR), as detected by HP Sure Start.

When set to enable, HP Sure Start maintains a protected backup copy of the MBR/GPT partition table from the primary 
drive and compares the backup copy to the primary on each boot. If a difference is detected, the user is prompted and  
can choose to recover from the backup to the original state, or to update the protected backup copy with the changes. 
The Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy can optionally be used to remove the user decision for the action taken in 
the event of a discrepancy found by HP Sure Start.

When set to disable (default), no MBR/GPT protection is provided by HP Sure Start. 

Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy 
When set to Local User Control (default) the user is prompted for the action to take when HP Sure Start detects a change 
in the MBR/GPT partition table. When set to Recover in the event of corruption, HP Sure Start automatically restores the 
MBR/GPT to the saved state any time differences are encountered.  

3 HP Notification Software must be installed to view HP Sure Start events in the Windows Event Viewer.
4 HP Notification Software must be installed to receive notifications.
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Remote management of HP Sure Start policy controls
Out of the box, HP Sure Start policies are optimized for the typical user. Since HP Sure Start is enabled by default, there 
is no need for the remote administrator to take any action to enable (“deploy”) HP Sure Start. If a remote administrator 
wants to modify HP Sure Start policy settings, the same Windows Management Instrumentation (WMI) APIs or HP BIOS 
Configuration Utility scripts that are used to manage other platform BIOS policies can be used to manage HP Sure Start 
policies. In addition, administrators can remotely manage HP Sure Start capabilities with the Manageability Integration Kit 
(MIK) plug-in for Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

Also, administrators can remotely manage HP Sure Start capabilities and view HP Sure Start events with the 
Manageability Integration Kit (MIK) plug-in for Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

Conclusion

HP Sure Start delivers these key benefits:

• Uninterrupted productivity—HP Sure Start maintains business continuity in the event of an attack or accidental 
corruption by eliminating downtime waiting for an IT/Service event.

• Lower cost—HP Sure Start’s ability to recover automatically reduces calls to the IT Help Desk and enhances productivity, 
which ultimately helps lower the maintenance cost for the platform.

• Peace of mind—HP Sure Start has multiple security features that run across a wide variety of software and  
hardware platforms. 

Protect critical BIOS firmware from malware with the industry-leading firmware intrusion detection and automatic repair 
offered by HP Sure Start, exclusively available on select HP Elite PCs.

Learn more  
hp.com/go/computersecurity

Links to technical content   
support.hp.com/us-en/topic/goIT
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Appendix A—HP Sure Start, Gen by Gen 

HP introduced Sure Start in 2014. Since that time, HP has enhanced Sure Start and expanded the number of products that 
use it. The table below provides a summary of the capabilities that were added with each generation.

Generation Release date Capabilities added

HP Sure Start 2014 • Firmware and BIOS authenticity enforcement, with the ability to self-heal

• Firmware monitoring and compliance

HP Sure Start with  

Dynamic Protection

2015 • Windows Event Viewer support

• Dynamic Protection (for select Intel products)

HP Sure Start Gen3  
(select Intel products)5

HP Sure Start with Runtime  

Intrusion Detection  
(select AMD products)6

2017 • Runtime Intrusion Detection

• BIOS setting protection

• Manageability Integration Kit (MIK) plug-in for Microsoft SCCM

HP Sure Start Gen47 2018 • Protected storage—strong cryptographic methods to store BIOS settings, user 
credentials, and other settings in the HP Endpoint Security Controller hardware 
to provide integrity protection, tamper detection, and confidentiality protection 
for that data

• Secure boot database protection—enhanced protection of databases and keys 
stored by BIOS that are critical to the integrity of the OS secure boot feature 
versus standard UEFI BIOS implementation

• On Intel platforms, enhanced protection and recovery of the Intel Management 
Engine Firmware

• Third-party security certification of HP Endpoint Security Controller—testing by 
an independent and accredited laboratory to validate that the HP ESC hardware 
core functionality works as claimed per publicly available criteria, methodology, 
and processes1

• HP business PCs with HP Sure Start exceed the NIST Platform Firmware 
Resiliency guidelines (Special Publication 800-193) for host processor  
boot firmware and other critical platform device firmware, as discussed in 
Appendix C.

5 HP Sure Start Gen3 is available on HP Elite products equipped with Intel 7th generation processors.
6 HP Sure Start with Runtime Intrusion Detection is available on HP Elite products equipped with AMD 7th generation processors.
7 HP Sure Start Gen4 is available on HP Elite and HP Pro 600 products equipped with 8th generation Intel or AMD processors. 
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Appendix B—System Management Mode (SMM) overview 

System Management Mode (SMM) is an industry-standard approach used for PC advanced power-management features 
and other OS-independent functions while the OS is running. While the SMM term and implementation is specific to x86 
architectures, many modern computing architectures use a similar architectural concept.

SMM is configured by the BIOS at boot time. The SMM code is populated into the main (DRAM) memory. Then BIOS uses 
special (lockable) configuration registers within the chipset to block access to this area when the microprocessor is not 
executing in an SMM context. At runtime, entry into SMM mode is event-driven. The chipset is programmed to recognize 
many types of events and timeouts. When such an event occurs, the chipset hardware asserts the System Management 
Interrupt (SMI) input pin. At the next instruction boundary, the microprocessor saves its entire state and enters SMM.

As the microprocessor enters SMM, it asserts a hardware output pin, SMI Active (SMIACT). This pin serves notice to the 
chipset hardware that the microprocessor is entering SMM. An SMI can be asserted at any time, during any process 
operating mode, except from within SMM itself. The chipset hardware recognizes the SMIACT signal and redirects all 
subsequent memory cycles to a protected area of memory (sometimes referred to as the SMRAM area), reserved 
specifically for SMM. Immediately after receiving the SMI input and asserting the SMIACT output, the microprocessor 
begins to save its entire internal state to this protected memory area.

After the microprocessor state has been stored to SMRAM memory, the special SMM handler code that also resides in 
SMRAM (placed there by system BIOS at boot time) begins to execute in a special SMM operation mode. While operating 
in this mode, most hardware and memory isolation mechanisms are suspended, and the microprocessor can access 
virtually all resources in the platform to enable it to perform required tasks. The SMM code completes the required task, 
and then it’s time to return the microprocessor to the previous operating mode. At that point, the SMM code executes the 
Return from System Management Mode (RSM) instruction to exit SMM. The RSM instruction causes the microprocessor 
to restore its previous internal state data from the copy saved in SMRAM upon SMM entry. Upon completion of RSM, the 
entire microprocessor state has been restored to the state just prior to the SMI event, and the previous program (OS, 
applications, hypervisor, etc.) resumes execution right where it left off.

Technical white paper  |  HP Sure Start
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Appendix C—NIST SP 800-193: Platform Firmware Resiliency Guidelines

Released in May 2018, the NIST SP 800-193: Platform Firmware Resiliency Guidelines describe guidelines for security 
mechanisms to protect platform firmware against unauthorized changes, detect unauthorized changes that occur, and 
recover from these unauthorized changes.

These guidelines outline three different resiliency properties:

1. Protected:  meets all Protection and Secure Update requirements
2. Recoverable:  meets all Detection and Recovery requirements
3. Resilient:  meets all Protection, Detection, and Recovery requirements

Of these three properties, Resilient is the strongest, providing the most benefit to HP Customers. HP Sure Start Gen3 and 
Gen4 meet and exceed all Resilient guidelines in NIST SP 800-193 for host processor boot firmware, also known as the 
UEFI BIOS. Further, HP Sure Start Gen3 and Gen4 also meet requirements for other Critical Platform Device Firmware, as 
shown in Table 1 below.

Prior NIST guidelines for BIOS security
NIST SP 800-193 goes beyond NIST SP 800-147, which only addressed protection and the secure update of the 
platform’s UEFI BIOS. HP Sure Start Gen4 and prior generations of HP Sure Start, along with HP BIOSphere Gen4 and prior 
generations of HP BIOSphere, all support NIST SP 800-147.

NIST SP 800-193 also goes beyond NIST SP 800-155, which outlined security components and guidelines to establish a 
secure BIOS integrity measurement and reporting chain. Likewise, HP Sure Start Gen4 and prior generations of HP Sure 
Start, along with HP BIOSphere Gen4 and prior generations of HP BIOSphere, all support NIST SP 800-155.

NIST SP 800-193 Critical Platform Devices in HP Commercial PCs
NIST SP 800-193 acknowledges that the definition of Critical Platform Devices can vary. Critical Platform Devices are 
defined in section 3.2 (Resiliency Properties):

“For a platform as a whole to claim resiliency to destructive attacks, the set of platform devices necessary 

to minimally restore operation of the system, and sufficient to restore reasonable functionality, should 
themselves be resilient. We call this set of devices critical platform devices. The particular resiliency 
properties may vary from platform-to-platform.”

For that reason, it is important to define this set of devices and applicable firmware for HP Commercial PCs. NIST SP 
800-193 provides a reference platform architecture in Section 2 along with a list of devices which are “often critical to the 
normal and secure operation of a platform.”  The table below provides a mapping to each of those devices/subsystems to 
the applicable firmware components in the HP Commercial Notebook PCs.

Note that each customer environment should be evaluated to determine whether there are additional peripheral devices 
that are critical to restore reasonable functionality specific to the customer’s deployment.
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Table 1: Critical Platform Device Firmware Protected by HP Sure Start or other technology

NIST SP 800-193 Platform 
Architecture Reference

HP Commercial PC critical platform 

device firmware
Protected by

1. Embedded Controller (EC)/Super I/O 
(SIO)

4. Host Processor

6. Graphics Processing Unit (GPU) when 
implemented as Unified Memory 
Architecture (UMA)

8. Host Controller (HC) for mass storage 
device

11. Host Processor Boot Firmware

12. Platform Runtime Firmware

13. Power Supply

15. Fans

HP ESC firmware

HP UEFI BIOS firmware

HP Sure Start Gen3 and Gen4

2. Trusted Platform Module (TPM) Discrete TPM component firmware1 TPM

3. Baseboard Management Controller 
(BMC)/Management Engine (ME)

Intel Management Engine firmware

AMD Secure Processor firmware

5. Network Interface Controller (NIC) Intel integrated GbE NIC firmware2 HP Sure Start Gen3 and Gen4

7. Serial Peripheral Interface (SPI) Flash Descriptor firmware HP Sure Start Gen3 and Gen4

9. Hard Disk Drive (HDD)/Solid State Drive 
(SSD)

HDD/SSD firmware3

10. Embedded MultiMediaCard (eMMC)/
Universal Flash Storage (UFS)

N/A4 N/A4

14. Glue Logic (CPLD’s, FPGA’s) N/A4 N/A4

1  This component is not critical to boot of the platform.
2  This component is not critical to minimally restore operation of the system but is required to establish Ethernet connec-

tivity in environments where that connectivity is deemed critical to platform resiliency.
3  Mass storage devices are outside the scope of this document. Resiliency capabilities vary by storage supplier and by 

storage device. Not all suppliers or devices currently meet all Resiliency requirements in 800-193.
4  No devices of this type are included.

Acronyms
• BIOS – Basic Input/Output System (aka host processor boot firmware)

• CPU – Central processing unit

• ESC – HP Endpoint Security Controller

• Gen3+ – Applies to both HP Sure Start Gen3 and HP Sure Start Gen4

• Gen4 – Applies to only HP Sure Start Gen4

• HMAC – Hash-based message authentication code

• HW – Hardware

• OS – Operating system

• POST – Power-On Self-Test

• RoT – Root of Trust (defined in NIST SP 800-193)

• RTD – Root of Trust for Detection (defined in NIST SP 800-193)

• RTRec – Root of Trust for Recovery (defined in NIST SP 800-193)

• SMM – System Management Mode

• UEFI – Unified Extensible Firmware Interface
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Table 2: Required functions for Host Processor Boot Firmware
The table below provides a summary of each function described by NIST SP 800-193.

NIST SP 800-193 HP Sure Start

Roots of Trust
(Section 4.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ uses a hardware-based RoT (the HP ESC) with immutable boot firmware, which 
cryptographically verifies subsequent firmware before launching it, creating a Chain of 
Trust.

Gen3+ includes a key store and approved digital signing algorithms based on FIPS 186-4 
to verify the digital signature of firmware update images.

Gen3+ uses authenticated update, detection, and recovery mechanisms, which are 
anchored in Gen3+’s HW-based RoT.

Protection and 
Update of Mutable 
Code (Section 4.2.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ uses an authenticated update mechanism anchored in Gen3+’s HW-based RoT.

Firmware update images are digitally signed by HP’s code signing service (HP Secure 
Sign) and verified by Gen3+ prior to updating.

Gen3+ integrity protects the HP ESC and UEFI flash regions, so that only its authenticated 
update mechanism or a secure local update through physical presence can modify those 
flash regions.

Gen3+ has no known authenticated update bypass mechanisms and contains the 
ability to prevent rollback to earlier authentic firmware images with known security 
vulnerabilities.

Protection of 
Immutable Code 
(Section 4.2.2)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ uses a hardware-based RoT (the HP ESC) with immutable boot firmware.

Runtime Protection 

of Critical Platform 
FW (Section 4.2.3)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Critical Platform Firmware executing in volatile storage (RAM) runs and:

1) ceases its operation prior to the loading of system software. That is, it runs during 
POST and stops before the OS is loaded.

2) is protected from system software using SMM protections enforced by the CPU

Protection of 
Critical Data (Section 
4.2.4)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen4 Critical Data, such as Secure Boot authenticated variables, are only modifiable 
through defined APIs provided by device firmware. These APIs employ a mechanism to 
authenticate that the data is originating from an authorized source before applying the 
change.

Gen4 Critical Data, such as per-platform unique factory configuration settings, are only 
modifiable through defined APIs provided by device firmware. These APIs employ a 
mechanism to authenticate that the request is originating from an authorized HP service 
provider before they allow the change.

Gen4 Critical Data, such as BIOS settings that can be configured in the field, are only 
modifiable through defined APIs. These APIs are accessed only via a system administrator 
who has configured the BIOS administrator password.

Gen3+ factory default settings, which are not per-platform-specific, employ the same 
protection as the code. This includes integrity and authenticity verification via digital 
signature. These setting updates are controlled and protected in the same manner as the 
firmware.

Detection of 
Corrupted Code 
(Section 4.3.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

A successful attack on the platform firmware will not impact Gen3+’s RTD. The RTD 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise the platform firmware.

Firmware code is validated by Gen3+’s RTD using approved digital signature algorithms 
and cryptographic hashes.

Technical white paper  |  HP Sure Start
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NIST SP 800-193 HP Sure Start

Detection of 
Corrupted Critical 
Data (Section 4.3.2)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

A successful attack on the Active Critical Data will not impact Gen3+’s RTD. The RTD 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise Active Critical Data.

Gen3+ can save and validate critical data through use of digest hashes prior to using that 
critical data, and Gen3+ can initiate a recovery of the critical data if corruption is detected.

Recovery of 
Mutable Code 
(Section 4.4.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+’s ESC implements the recovery capability.

A successful attack on the platform firmware will not impact Gen3+’s RTRec. The RTRec 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise the platform firmware.

Gen3+’s RTRec has access to a locally stored copy of the platform’s UEFI image in its 
private flash area, which is inaccessible to (protected from) system software.

Gen3+ can update the locally stored authentic UEFI image in its private flash area through 
an Authenticated Update mechanism.

Recovery of Critical 
Data (Section 4.4.2)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+’s ESC implements the recovery capability.

A successful attack on Active Critical Data will not impact Gen3+’s RTRec. The RTRec 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise Active Critical Data.

Gen3+ can recover critical data back to factory defaults including per-platform-specific 
data that is backed up in isolated & protected storage.

Gen3+ can recover non-per-platform-specific defaults from the backup BIOS image 
stored in isolated and protected storage.

Gen3+ does not use policies included as part of Critical Data to restore critical data.

Logging and 
notification

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ will notify user of corruption and log the event.

Gen3+’s detection mechanism is capable of logging events when corruption is detected.

Gen3+ will notify user of a recovery event and log the event.

Gen3+’s detection mechanism is capable of logging events when a recovery action has 
taken place.

Policy-based 
controls

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+’s detection mechanism has policies which control the action taken by the Runtime 
Detection.

Automatic or 

manual recovery 
options

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ Runtime Detection can initiate a recovery process automatically or after 
notification of detection corruptions to the user.

Gen3+ can automatically perform its recovery operations without user interaction or it 
may require user approval, dependent on policy setting.

Gen3+ gains approval from the user before replacing the current Critical Data, based on 
recovery policy setting.

Gen3+ can recover Critical Data back to a last-known good state.

Gen3+ gains approval from the user before replacing the current Critical Data, based on 
recovery policy setting.

Local or remote 
recovery

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ can automatically perform its recovery operations without user interaction or it 
may require user approval, dependent on policy setting.
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Rollback prevention Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ and the UEFI boot block both have controls in place to protect against recovery to 
an earlier firmware version with security weaknesses.

Runtime Intrusion 
Detection

Additional 
Functionality 

not required in 
NISTSP800-193

NIST SP 800-193 is silent on what happens to firmware once it is loaded from nonvolatile 
storage (flash) into volatile storage (RAM) for execution. Gen3+ provides runtime 
intrusion detection of UEFI SMM code loaded into SMM RAM.

Physical attack 
detection

Additional 
Functionality 

not required in 
NISTSP800-193

Gen4 provides protection against physical attacks to the protected backup copy of 
dynamic critical data. AES encryption is used on a per-component unique key to provide 
confidentiality of private data. In addition, HMAC integrity measurements provide tamper 
prevention/detection of those keys.
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HP ProBook 445 G7 Notebook PC 

 

Left 

 

1. Internal Microphones (2)   7. SD Card Reader 

2. Webcam 8. Thermal Vent 

3. Privacy Shutter (Only available with webcam) 9. USB 2.0 Port 

4. Webcam LED 10. Standard Security Lock Slot (Lock sold separately) 

5. Clickpad 11. Power Button 

6. Hard Drive LED   
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Right 

 

1. Power Connector 5. USB 3.1 Gen 1 Port 

2. USB Type-C® 3.1 Gen 2 Port 6. USB 3.1 Gen 1 Port 

3. Ethernet Port (RJ-45) 7. Headphone / Microphone Combo Jack 

4. HDMI Port (Cable not included) 8. HP Fingerprint Sensor (select models) 
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At a Glance 

• Preinstalled Windows 10 or FreeDOS 

• Choice of AMD Ryzen™ 4000 series mobile processors, R7, R5 and R3 

• Display include your choice of 35.56 cm (14.0") diagonal HD, Ultra Wide Viewing Angle FHD, And Privacy Panel option 

• Enhanced security features including TPM2.0, HP Sure Sense, HP Sure Start, HP BIOSphere, Hardware enforced Firmware 
Protection, optional Fingerprint sensor (select models)4, optional IR camera, and optional Privacy Panel 

• Designed to pass MIL-STD 810H testing1 

• Weight starting at 3.53 lb (1.6kg) (Weight will vary by configuration) 

• HP Long-Life Rechargeable battery, with HP Fast Charge Technology recharges 50% in 30 minutes2 

• Up to 512 GB Solid State Drives and 1 TB Hard Drive 

• Up to 32 GB total system memory 

• 720p HD webcam, IR camera for face authentication with Windows Hello 

• Spill-resistant and optional backlit Keyboard3, and Clickpad with multi-touch gestures enabled, taps enabled as default 
 

1. MIL STD 810H testing is not intended to demonstrate fitness for U.S. Department of Defense contract requirements or 

for military use.  Test results are not a guarantee of future performance under these test conditions. Damage under the 

MIL STD test conditions or any accidental damage requires an optional HP Accidental Damage Protection Care Pack. 

2. Recharges the battery up to 50% within 30 minutes when the system is off or in standby mode when used with the 

power adapter provided with the notebook.  After charging has reached 50% capacity, charging speed will return to 

normal. Charging time may vary +/-10% due to System tolerance.  

3. Backlit keyboard is an optional feature that must be configured at purchase. 

4.  HP Fingerprint Sensor is an optional feature and requires configuration at purchase. 

 

NOTE: See important legal disclosures for all listed specs in their respective features sections. 
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PRODUCT NAME 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 

 

OPERATING SYSTEMS 

 Preinstalled 
 

Windows® 10 Pro 641 

Windows® 10 Pro 64 (National Academic License)2 

Windows® 10 Home 641 

Windows® 10 Home Single Language 641 

Windows® 10 Enterprise 64 (Web Support)1 

FreeDOS 

   

 

1. Not all features are available in all editions or versions of Window. Systems may require upgraded and/or separately 
purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is 
automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for 
updates. See http://www.windows.com/.  
2. Some devices for academic use will automatically be updated to Windows 10 Pro Education with the Windows 10 
Anniversary Update. Features vary; see https://aka.ms/ProEducation for Windows 10 Pro Education feature information. 
 
NOTE: Your product does not support Windows 8 or Windows 7. In accordance with Microsoft’s support policy, HP does not 
support the Windows® 8 or Windows 7 operating system on products configured with Intel® and AMD® 7th generation and 
forward processors or provide any Windows® 8 or Windows 7 drivers on http://www.support.hp.com.  A full list of HP products 
and the Windows 10 versions tested is available on the HP support website. https://support.hp.com/us-
en/document/c05195282  

 

PROCESSORS 

 AMD Ryzen™ 3 4300U APU with AMD Radeon™ Graphics (2.7 GHz base clock, up to 3.7 GHz max boost clock, 4 MB L3 cache, 
four-cores)3,4,5,6 
AMD Ryzen™ 5 4500U APU with AMD Radeon™ Graphics (2.3 GHz base clock, up to 4.0 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 
six-cores)3,4,5,6 
AMD Ryzen™ 7 4700U APU with AMD Radeon™ Graphics (2.0 GHz base clock, up to 4.1 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 
eight-cores)3,4,5,6 

AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U APU with Radeon™ Graphics (2.1 GHz base clock, up to 4 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 6 
cores)3,4,5  
AMD Ryzen™ 7 PRO 4750U APU with Radeon™ Graphics (1.7 GHz base clock, up to 4.1 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 8 
cores)3,4,5 
 

Processors Family 

AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile processors6 

  

 3. Processor speed denotes maximum performance mode; processors will run at lower speeds in battery optimization mode. 
4. Multicore is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will 
necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application 
workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed.  
5. AMD Max Burst frequency performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. 
6. In accordance with Microsoft’s support policy, HP does not support the Windows 8 or Windows 7 operating system on 
products configured with Intel and AMD 7th generation and forward processors or provide any Windows 8 or Windows 7 
drivers on http://www.support.hp.com.  
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CHIPSET 

 Chipset is integrated with processor 

 

GRAPHICS 

 Integrated 
AMD Radeon™ Graphics7 

 

Note: View processor section for details. 
 
Supports 
Support HD decode, DX12, HDMI 1.4 
 
7. HD content required to view HD images. 

 

DISPLAYS 

 Internal 
Non-Touch  
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC (1366 x 768)7,8 
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC for HD camera (1366 x 768)  7,8 
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC for HD + IR camera (1366 x 768) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC (1920 x 1080) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC for HD camera (1920 x 1080) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC for HD + IR camera (1920 x 1080)  7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD eDP+PSR anti-glare LED-backlit flat, 1000 cd/m², 72% NTSC for HD Webcam Privacy 
(1920x1080) 7,8,9 
 
Supports narrow bezel 
 
HDMI 
HDMI 1.4 up to 4K 30Hz 
 
7. HD content required to view HD images. 
8. Resolutions are dependent upon monitor capability, and resolution and color depth settings. 
9. HP Sure View integrated privacy screen is an optional feature that must be configured at purchase and is designed to 
function in landscape orientation. 
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Docking station model Total number of 
supported 

displays (incl. the 
notebook display) 

Max. 
resolutions 
supported 

Dock 
Connectors 

Technical limitations 

HP Thunderbolt Dock 120W 
G2 

3 Dual 4k @60Hz 

2xDP, 1xVGA, 
1xTB,1xUSB-C 

alt-mode 

 

Dual 4k only with one display in to 
DP and + TB port or USB-C alt 

mode + TB port  

HP USB-C Dock G4 3 

Dual 2K @ 60Hz 
Single 4K @ 

60Hz (3840 x 
1440) 

1xHDMI, 2xDP  

HP USB-C Universal Dock 3 
Dual 4K @ 60Hz 

Single 5K @ 
60Hz 

2xDP  

HP USB-C Travel Dock 2 
Single 2K @ 

60Hz  
1xHDMI, 1xVGA 

Single external display 
Only HDMI or VGA at the time 

HP USB-C Mini Dock 2 
Single 4K @ 

30Hz  
1xHDMI, 1xVGA 

Single external display 
Only HDMI or VGA at the time 

HP USB-C/A Universal Dock G2 
 

3 
Dual 2.5K @ 

60Hz 
 

2xDP, 1xHDMI 
 

 

HP USB-C Dock G5 3 

Dual 2.5K @ 
60Hz or 

4K @ 60Hz + 
FHD @ 60Hz 

 
2xDP, 1xHDMI 
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STORAGE AND DRIVES 

 Primary Storage 
500 GB 7200 rpm SATA10 
1 TB 5400 rpm SATA10 
 
Primary M.2 Storage 
128 GB SATA TLC Solid State Drive10 
256 GB PCIe® NVMe™ Value Solid State Drive10 
512 GB PCIe® NVMe™ TLC Solid State Drive10 
512 GB PCIe® NVMe™ Value Solid State Drive10 
 
Note: PCIe SSD not available for Celeron  
 
10. For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 30 GB (for   Windows 
10) is reserved for system recovery software. 

 

MEMORY  

 Maximum Memory 
32 GB DDR4-3200 SDRAM1611 

 
Memory 
32 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 16 GB)11 

16 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 8 GB)11 
16 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 16 GB) 11 
12 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 4 GB and 1 x 8 GB) 11 
8 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 8 GB) 11 
8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 4 GB) 11 
4 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 4 GB) 11 
 
Memory Slots 
2 SODIMM 
Both slots are customer accessible / upgradeable by IT or self-maintainers only 
DDR4 PC4 SODIMMS, system runs at 3200 
Supports Dual Channel Memory 
 
11. Due to the non-industry standard nature of some third-party memory modules, we recommend HP branded memory to 
ensure compatibility. If you mix memory speeds, the system will perform at the lower memory speed. 

 

NETWORKING/COMMUNICATIONS 

 WLAN 
Realtek RTL8822CE 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® + Bluetooth® 5 Combo12 

Intel® Dual Band Wi-Fi® 6 AX200 802.11ax (2x2) and Bluetooth® 5 Combo, non-vPro™12 

Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® 5 Combo, non-vPro™12 

 
Ethernet  
Realtek RTL8111EP 10/100/1000 NIC13 

12. Wireless access point and Internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points 
limited. Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs. The specifications for Wi-Fi 6 (802.11ax) are draft and are 
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not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it may affect the ability of the notebook to 
communicate with other 802.11ax devices. Only available in countries where 802.11ax is supported. 
13. The term "10/100/1000" or "Gigabit" Ethernet indicates compatibility with IEEE standard 802.3ab for Gigabit Ethernet, 
and does not connote actual operating speed of 1 Gb/s. For high-speed transmission, connection to a Gigabit Ethernet server 
and network infrastructure is required. 

AUDIO/MULTIMEDIA 

 Audio 
Integrated microphone (Mono or Dual Array) 
2 Integrated stereo speakers 
 
Camera 
720p HD camera7 

720p HD + IR camera7,14 
 
7. HD content required to view HD images. 
14. IR camera is an optional feature that must be configured at purchase. 

 

 

KEYBOARDS/POINTING DEVICES/BUTTONS & FUNCTION KEYS 

 Keyboard 
HP Premium Keyboard, spill-resistant with optional backlit15 
 
Pointing Device 
Clickpad with multi-touch gesture support 
 
Function Keys 
F1 - Display Switching 
F2 - Blank or SureView On/Off 
F3 - Brightness Down 
F4 - Brightness Up 
F5 - Audio Mute 
F6 - Volume Down 
F7 - Volume Up 
F8 - Mic Mute 
F9 - Blank or Backlit Toggle 
F10 - numlk 
F11 - Wireless 
F12 - Sleep 
 
Hidden Function Keys 
Fn+R - Break 
Fn+S - Sys Rq 
Fn+C - Scroll Lock  
 
15. Backlit keyboard is an optional feature that must be configured at purchase. 
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SOFTWARE AND SECURITY 

 

BIOS 

HP BIOSphere Gen516 

HP Drive Lock & Automatic Drive Lock17 

BIOS Update via Network 

Master Boot Record Security 

Power On Authentication 

Secure Erase18 

Absolute Persistence Module19 

Pre-boot Authentication 
 

Software  

HP Connection Optimizer 

HP Image Assistant 

HP Hotkey Support 

HP JumpStarts 

HP Support Assistant20 

HP Noise Cancellation Software 

Buy Office (sold separately) 
 

Manageability Features 

HP Driver Packs21 

HP System Software Manager (SSM) 

HP BIOS Config Utility (BCU) 

HP Client Catalog 

HP Manageability Integration Kit Gen322 
 

Client Security Software 

HP Client Security Manager Gen523 

HP Fingerprint Sensor24 

Windows Defender25 
 

Security Management 

Pre-boot Authentication 

TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified) 

USB enable/disable (via BIOS) 

Power-on password (via BIOS) 

Setup password (via BIOS) 

HP Fingerprint Sensor24 

Support for chassis padlocks and cable lock devices 

HP Sure Click26 

HP Sure Sense27 
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HP Sure Start Gen528 

 
16. HP BIOSphere Gen5 is available on select HP Pro and Elite PCs. See product specifications for details. 
Features may vary depending on the platform and configurations. 
17. HP Drive Lock & Automatic Drive Lock is not supported on NVMe drives 
18. For the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-
88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase does not support platforms with Intel® Optane™. 
19. Absolute agent is shipped turned off, and will be activated when customers activate a purchased 
subscription. Subscriptions can be purchased for terms ranging multiple years. Service is limited, check with 
Absolute for availability outside the U.S. The Absolute Recovery Guarantee is a limited warranty. Certain 
conditions apply. For full details visit: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-
agreement. Data Delete is an optional service provided by Absolute Software. If utilized, the Recovery 
Guarantee is null and void. In order to use the Data Delete service, customers must first sign a Pre-
Authorization Agreement and either obtain a PIN or purchase one or more RSA SecurID tokens from Absolute 
Software. 
20. HP Support Assistant requires Windows and Internet access. 
21. HP Driver Packs not preinstalled, however available for download at 
http://www.hp.com/go/clientmanagement.  
22. HP Manageability Integration Kit can be downloaded from http://www.hp.com/go/clientmanagement.  
23. HP Client Security Manager Gen5 requires Windows and is available on the select HP Pro and Elite PCs. See 
product specifications for details. 
24. HP Fingerprint Sensor is an optional feature and requires configuration at purchase. 
25. Windows Defender Opt in and internet connection required for updates. 
26. HP Sure Click is available on select HP platforms and supports Microsoft® Internet Explorer, Google 
Chrome, and Chromium™. Supported attachments include Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) and PDF 
files in read only mode. Check http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-
0922ENW for all compatible platforms as they become available. 
27. HP Sure Sense requires Windows 10. See product specifications for availability. 
28. HP Sure Start Gen5 is available on select HP PCs with Intel processors. See product specifications for availability.  
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POWER 

 Power Supply 

HP Smart 65 W External AC power adapter29 
HP Smart 65 W EM External AC power adapter29 
HP Smart 65 W USB Type-C® adapter29 
HP Smart 45 W External AC power adapter29 
HP Smart 45 W USB Type-C® adapter29 
 
Primary Battery  
HP Long Life 3-cell, 45 Wh Li-ion polymer30 
 
Power Cord  
3-wire plug - 1.8 m29 
3-wire plug - 1.0 m29 
2-wire plug - 1.0 m29 
Duckhead power cord - 1.0 m29 
Duckhead power cord - 1.8 m29 
 
Battery life   
15 hours and 15 minutes31 

 
Battery Weight 
0.22 kg  
0.49 lb 
  

 29. Availability may vary by country. 
30. Battery is internal and not replaceable by customer. Serviceable by warranty. 
31. Windows 10 MM14 battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded 
applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery 
will naturally decrease with time and usage. See http://www.bapco.com for additional details. 

 

WEIGHTS & DIMENSIONS 

 Product Weight 
Starting at 3.53 lb32 

Starting at 1.6 kg32 
 
Product Dimensions (w x d x h) 
12.76 x 9.36 x 0.71 in 
32.42 x 23.77 x 1.79 cm  

  
32. Weight will vary by configuration. Does not include power adapter. 

 

 
PORTS/SLOTS 

 1 USB 3.1 Type-C® Gen 2 (Power delivery, DisplayPort™ 1.2) 
2 USB 3.1 Gen 1 
1 USB 2.0 (powered port) 
1 HDMI 1.433 

1 RJ-45 
1 AC power 
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1 stereo headphone/microphone combo jack 
 
Expansion Slots  
1 SD 
Supports SD, SDHC, SDXC 
 
33. HDMI cable sold separately. 

 

 

ENVIRONMENTAL & INDUSTRY  

Eco-Label Certifications 
& declarations 

This product has received or is in the process of being certified to the following approvals and may 
be labeled with one or more of these marks: 
•IT ECO declaration  
•US ENERGY STAR® 
•EPEAT® 2019 Gold in U.S. Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 
EPEAT®. EPEAT® status varies by country. Visit http://www.epeat.net for more information. 
   

System Configuration The configuration used for the Energy Consumption and Declared Noise Emissions data for the 
Notebook model is based on a “Typically Configured Notebook”.    

Energy Consumption 
(in accordance with US 
ENERGY STAR® test 
method) 115VAC, 60Hz 230VAC, 50Hz 100VAC, 50Hz 

Normal Operation  
(Short idle) 

4.14 W 4.164 W 4.056 W 

Normal Operation  
(Long idle) 

2.112 W 2.184 W 2.076 W 

Sleep 0.372 W 0.384 W 0.372 W 

Off 0.192 W 0.228 W 0.192 W 

  
Energy efficiency data listed is for an ENERGY STAR® compliant product if offered within the model 
family. HP computers marked with the ENERGY STAR® Logo are compliant with the applicable U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR® specifications for computers. If a model 
family does not offer ENERGY STAR® compliant configurations, then energy efficiency data listed is 
for a typically configured PC featuring a hard disk drive, a high efficiency power supply, and a 
Microsoft Windows® operating system. 
  

Heat Dissipation* 115VAC, 60Hz 230VAC, 50Hz 100VAC, 50Hz 

Normal Operation  
(Short idle) 

14 BTU/hr 14 BTU/hr 14 BTU/hr 

Normal Operation  
(Long idle) 

7 BTU/hr 7 BTU/hr 7 BTU/hr 

Sleep 1 BTU/hr 1 BTU/hr 1 BTU/hr 

Off 1 BTU/hr 1 BTU/hr 1 BTU/hr 

 Heat dissipation is calculated based on the measured watts, assuming the service level is attained 
for one hour. 

Declared Noise 
Emissions  
(in accordance with  
ISO 7779 and ISO 9296) 

Sound Power  
(LWAd, bels) 

 

Sound Pressure  
(LpAm, decibels) 

 

Typically Configured – 
Idle 

2.5 25 
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Fixed Disk – Random 
writes 

2.5 25 

Longevity and Upgrading This product can be upgraded, possibly extending its useful life by several years.  Upgradeable 
features and/or components contained in the product may include: 
• 3 USB ports 
• 1 PC card slot (type I/II)  
• 1 ExpressCard/54 slot 
• 1 IEEE 1394 Port 
• 2 SODIMM memory slots 
• Optional expansion base docking station 
• 1 multi-bay II storage port 
• Interchangeable HDD 
 
Spare parts are available throughout the warranty period and or for up to “5” years after the end of 
production.       

Batteries This battery(s) in this product comply with EU Directive 2006/66/EC 

  

Batteries used in the product do not contain: 

Mercury greater the1ppm by weight 

Cadmium greater than 20ppm by weight 

 

Battery size: Not Applicable 

Battery type: Not Applicable   

Additional Information • This product is in compliance with the Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) directive - 

2011/65/EC. 

• This HP product is designed to comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
Directive – 2002/96/EC. 

• This product is in compliance with California Proposition 65 (State of California; Safe Drinking Water 

and Toxic Enforcement Act of 1986). 

• This product is in compliance with the IEEE 1680.1 (EPEAT) standard at the <Gold> level, see 

http://www.epeat.net  

• Plastics parts weighing over 25 grams used in the product are marked per ISO11469 and ISO1043. 

• This product contains 2.4% post-consumer recycled plastic (by wt.) 

• This product is 96.2% recycle-able when properly disposed of at end of life.   

Packaging Materials External:  PAPER/Paper 51 g 

  PAPER/Corrugated 230 g 

 Internal: PLASTIC/Polyethylene Expanded - EPE 31 g 

 PLASTIC/Polyethylene low density - LDPE 9 g 

Material Usage This product does not contain any of the following substances in excess of regulatory limits (refer 

to the HP General Specification for the Environment at 

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf): 

• Asbestos  
• Certain Azo Colorants  
• Certain Brominated Flame Retardants – may not be used as flame retardants in plastics 

• Cadmium  
• Chlorinated Hydrocarbons  

• Chlorinated Paraffins  
• Formaldehyde  
• Halogenated Diphenyl Methanes  
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• Lead carbonates and sulfates  
• Lead and Lead compounds  
• Mercuric Oxide Batteries  
• Nickel – finishes must not be used on the external surface designed to be frequently handled or 

carried by the user. 

• Ozone Depleting Substances  
• Polybrominated Biphenyls (PBBs) 

• Polybrominated Biphenyl Ethers (PBBEs) 

• Polybrominated Biphenyl Oxides (PBBOs)  
• Polychlorinated Biphenyl (PCB) 

• Polychlorinated Terphenyls (PCT)  

• Polyvinyl Chloride (PVC) – except for wires and cables, and certain retail packaging has been 

voluntarily removed from most applications. 

• Radioactive Substances  
• Tributyl Tin (TBT), Triphenyl Tin (TPT), Tributyl Tin Oxide (TBTO)   

Packaging Usage HP follows these guidelines to decrease the environmental impact of product packaging:  

• Eliminate the use of heavy metals such as lead, chromium, mercury and cadmium in packaging 
materials.  

• Eliminate the use of ozone-depleting substances (ODS) in packaging materials.  

• Design packaging materials for ease of disassembly.  

• Maximize the use of post-consumer recycled content materials in packaging materials.  

• Use readily recyclable packaging materials such as paper and corrugated materials.  

• Reduce size and weight of packages to improve transportation fuel efficiency. 
• Plastic packaging materials are marked according to ISO 11469 and DIN 6120 standards.  
  

End-of-life Management 
and Recycling 

HP Inc. offers end-of-life HP product return and recycling programs in many geographic areas. To 
recycle your product, please go to: http://www.hp.com/go/reuse-recycle or contact your nearest 
HP sales office. Products returned to HP will be recycled, recovered or disposed of in a responsible 
manner. 
 
The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for 

each product type for use by treatment facilities.  This information (product disassembly 

instructions) is posted on the Hewlett Packard web site at:  http://www.hp.com/go/recyclers.  These 

instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as HP OEM 

customers who integrate and re-sell HP equipment. 

HP Inc. Corporate 
Environmental 
Information 

For more information about HP’s commitment to the environment:     
Global Citizenship Report  
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html  
Eco-label certifications 
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/ecolabels.html  
ISO 14001 certificates: 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/PC_GBU_Product_Design_ISO_14K
_Certificate.pdf  
and 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/cert.pdf    
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SYSTEM UNIT 

Stand-Alone Power Requirements 
(AC Power) 
 

 

Nominal Operating Voltage 19V 

Average Operating Power 7.52 W 

Integrated graphics Yes (AMD Radeon™ Graphics)  

Max Operating Power 
Discrete < 65W  
UMA < 45W 

Temperature   

Operating 32° to 95° F (0° to 35° C) (not writing optical) 

Non-operating 41° to 95° F (5° to 35° C) (writing optical) 

Relative Humidity   

Operating 10% to 90%, non-condensing 

Non-operating 5% to 95%, 101.6° F (38.7° C) maximum wet bulb temperature 

Shock   

Operating 40 G, 2 ms, half-sine 

Non-operating 200 G, 2 ms, half-sine 

Random Vibration   

Operating 0.75 grms 

Non-operating 1.50 grms 

Altitude (unpressurized)   

Operating -50 to 10,000 ft (-15.24 to 3,048 m) 

Non-operating -50 to 40,000 ft (-15.24 to 12,192 m) 

Planned Industry Standard 
Certifications 

  

UL Yes 

CSA Yes 

FCC Compliance Yes 

ENERGY STAR® Selected models34 

EPEAT® 2019 Yes, Gold in U.S.35 

ICES Yes 

Australia Yes 

NZ A-Tick Compliance Yes 

CCC Yes 

Japan VCCI Compliance Yes 

KC Yes 

BSMI Yes 

CE Marking Compliance Yes 

BNCI or BELUS Yes 

CIT Yes 

GOST Yes 

Saudi Arabian Compliance (ICCP) Yes 
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SABS Yes 

 
34. Configurations of the HP ProBook 445 G7 that are ENERGY STAR® qualified are identified as HP ProBook 445 G7 ENERGY STAR 
on HP websites and on http://www.energystar.gov.  
 
35. Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit http://www.epeat.net 
for more information.

 
 

DISPLAYS 

Note: All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may 
vary either higher or lower. 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
HD (1366 x 768) Anti-Glare 
WLED SVA 45% NTSC  
220 nits eDP 1.2 w/o PSR 
slim NB non-touch 

Outline Dimensions (W x H x D) 316.2 x 198.04 (max.) 

Active Area 309.4 x 173.95 

Weight <280 g max. 

Diagonal Size 14.0 (inch) 

Thickness 3.0 mm max 

Interface eDP 1.2 (1 lane) 

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 300:1 (typ) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 220 nits typical (Panel Only) 

Pixel Resolution 1366 x 768 (HD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 

Color Gamut Coverage 45% of NTSC 

Color Depth 6 bits + Hi FRC 

Viewing Angle SVA 40/40/15/30 

 

 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
FHD (1920 x 1080) Anti-
Glare WLED UWVA 45% 
NTSC 250 nits eDP slim NB 

Outline Dimensions (W x H x D) 316.17 x 197.98 mm (max)  

Active Area 309.37 x 174.02 mm (typ.) 

Weight 285 g (max) 

Diagonal Size 14.0 inch 

Thickness 3.0 mm (max) 

Interface eDP 1.2 (2 lane) 

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 600:1 (typ.) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 250 nits 

Pixel Resolution 1920 x 1080 (FHD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 
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Color Gamut Coverage 45% of NTSC 

Color Depth 6 bits 

Viewing Angle UWVA 85/85/85/85 

 

 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
FHD (1920 x 1080) Anti-
Glare WLED UWVA 72% 
NTSC 1000 nits eDP 
1.4+PSR2 flat Privacy 

Outline Dimensions (W x H x D) 315.31 x 195.498 mm (max)  

Active Area 309.312 x 173.988 mm (typ.) 

Weight 265 g (max) 

Diagonal Size 14 inch 

Thickness 3.0 mm (max) 

Interface eDP 1.4 + PSR2 (4 lane)  

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 2000:1 (typ.) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 1000 nits 

Pixel Resolution 1920 x 1080 (FHD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 

Color Gamut Coverage 72% of NTSC 

Color Depth  8 bit 

 
 
 

STORAGE AND DRIVES 
 
For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 30 GB (for Windows 10) 
is reserved for system recovery software 

 

500 GB 7200 rpm SATA Hard 
Drive   

Drive Weight 0.20 lbs (92 g) ~ 0.21 lbs (95 g) 

Rotation Speed 7200 rpm 

Cache Buffer Up to 32 MB 

Height 0.28 in (7 mm) 

Width 2.75 in (69.85 mm)  

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Transfer Rate 600 MB/s 

Seek Time Single Track: 2 ~ 1.5 ms 
Average: 11 ~ 13 ms 
Maximum: 18 ~ 22 ms 

Logical Blocks 976,773,168 

Operating Temperature 32° to 140° F (0° to 60° C) [top cover temp] 

Security Features ATA Security 

Features S.M.A.R.T., NCQ, Ultra DMA  
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1 TB 5400 rpm SATA Hard 
Drive 

Drive Weight 0.21 lbs (94 g) 

Rotation Speed 5400 rpm 

Cache Buffer Up to 32 MB 

Height 0.28 in (7.2 mm) 

Width 2.75 in (69.85 mm) 

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Transfer Rate 600 MB/s 

Seek Time Single Track2 ms 
Average12 ~ 13 ms 
Maximum18 ~ 22 ms 

Logical Blocks 1,953,525,168 

Operating Temperature 32° to 140° F (0° to 60° C) [top cover temp] 

Security Features ATA Security 

Features S.M.A.R.T., NCQ, Ultra DMA 

 
 

SSD 128 GB 2280 M2 SATA-
3 TLC 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 128 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Weight 0.02 lb (10 g) 

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Maximum Sequential Read Up To 520 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 450 MB/s 

Logical Blocks 250,069,680 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features DIPM; TRIM; DEVSLP 

 
 

256 GB 2280 PCIe NVMe 
Value Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 256 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Interface PCIe NVMe Gen3 

Maximum Sequential Read Up To 1700 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 1300 MB/s 

Logical Blocks 500,118,192 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features TRIM; L1.2 
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512 GB 2280 M2 PCIe NVMe 
TLC  Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 512 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Interface PCIe NVMe Gen3X4 

Maximum Sequential Read Up To 2600 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 1400 MB/s 

Logical Blocks 1,000,215,216 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features TRIM; L1.2  

 

 

512 GB 2280 PCIe NVMe 
Value Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 512 GB 

NAND Type Value 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Weight 0.02 lb (10 g) 

Interface PCIe NVMe Gen3X4 

Maximum Sequential Read  Up To 1500 ~ 1700 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 860 ~ 1500 MB/s 

Logical Blocks 1,000,215,216 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features ATA Security, TRIM; L1.2 

 

 

NETWORKING/COMMUNICATIONS 

WLAN 
Intel® Wi-Fi 61 AX200 
and Bluetooth® 5.0 
802.11ax (2x2) non-
vPro, supporting gigabit 
file transfer speeds)  

non-vPro 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11ax 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-Fi CERTIFIED™ 

Frequency Band •802.11b/g/n/ax 
  2.402 – 2.482 GHz 
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•802.11a/n/ac/ax 
  4.9 – 4.95 GHz (Japan) 
  5.15 – 5.25 GHz 
  5.25 – 5.35 GHz 
  5.47 – 5.725 GHz 
  5.825 – 5.850 GHz 

Data Rates •802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
•802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) 
•802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz, ,80MHz & 
160MHz) 
• 802.11ax: MCS0 ~ MCS11, (1SS and 2SS) (20MHz, 40MHz, ,80MHz & 
160MHz) 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 
OFDM, BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM 

Security3 •IEEE compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only  
•AES-CCMP: 128 bit in hardware 
•802.1x authentication 
•WPA, WPA2:  802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 
•WPA2 certification 
•IEEE 802.11i 
•WAPI 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2 • 802.11b: +18.5dBm minimum 
• 802.11g: +17.5dBm minimum 
• 802.11a: +18.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT160(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ax HT40(2.4GHz): +10dBm minimum 
• 802.11ax VHT160(5GHz): +10dBm minimum 

Power Consumption •Transmit mode 2.0 W    
•Receive mode 1.6 W   
•Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) 
•Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) 
•Connected Standby 10mW 
•Radio disabled 8 mW 

Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4 • 802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
• 802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 
• 802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 
• 802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 
• 802.11n, MCS07: -67dBm maximum 
• 802.11n, MCS15: -64dBm maximum 
• 802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 
• 802.11ac, MCS9: -59dBm maximum 
• 802.11ax, MCS11(HT40): -59dBm maximum 
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• 802.11ax, MCS11(VHT160): -58.5dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display 
enclosure 
Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to 
support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F (–10° to 70° C) 
Non-operating: –40° to 176° F (–40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber – Radio OFF 
LED OFF – Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0/5.1 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0/5.1 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  
1. Actual throughput may vary. 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 9.5 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
Selective Suspend 17 mW 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 
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LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs. The specifications for  
Wi-Fi 6 (802.11ax) are draft and are not final. If the final specifications differ from the draft 
specifications, it may affect the ability of the notebook to communicate with other 802.11ax devices. 
Only available in countries where 802.11ax is supported. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 
12/13 and are capable of 
transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable those channels. 
3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

Intel® 802.11a/b/g/n/ac 
(2x2) Wi-Fi® and 
Bluetooth® 5.0 Combo1 

Non-vPro 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-Fi CERTIFIED™ 

Frequency Band •802.11b/g/n 
  2.402 – 2.482 GHz 
•802.11a/n/ac 
  4.9 – 4.95 GHz (Japan) 
  5.15 – 5.25 GHz 
  5.25 – 5.35 GHz 
  5.47 – 5.725 GHz 
  5.825 – 5.850 GHz 

Data Rates •802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
•802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) 
•802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz, 80MHz & 160MHz) 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2134



QuickSpecs 
 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 
 

 

Technical Specifications 
 

 

Not all configuration components are available in all regions/countries. 
c06543049 — DA 16569 - Worldwide — Version 6 — September 22, 2020 

 
Page 23 

 

BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Security3 •IEEE compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only  
•AES-CCMP: 128 bit in hardware 
•802.1x authentication 
•WPA, WPA2:  802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 
•WPA2 certification 
•IEEE 802.11i 
•WAPI 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2 • 802.11b: +18.5dBm minimum 
• 802.11g: +17.5dBm minimum 
• 802.11a: +18.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT160(5GHz): +11.5dBm minimum 

Power Consumption •Transmit mode 2.0 W    
•Receive mode 1.6 W   
•Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) 
•Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) 
•Connected Standby/Modern Standby: 10mW 
•Radio disabled 8 mW 

Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4 802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 
802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 
802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 
802.11n, MCS07: -67dBm maximum 
802.11n, MCS15: -64dBm maximum 
802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 
802.11ac, MCS9: -59dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna.  
One embedded dual band 2.4/5 GHz antenna is provided to the card to 
support WLAN communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F (–10° to 70° C) 
Non-operating: –40° to 176° F (–40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber – Radio OFF 
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LED OFF – Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  
1. Actual throughput may vary. 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 4 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
Selective Suspend 17 mW 

Electrical Interface USB 2.0 compliant 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 
LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 12/13 
and are capable of transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable 
those channels. 
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3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

802.11 a/b/g/n/ac (2x2) 
Wi-Fi® and Bluetooth® 
5.0 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-Fi CERTIFIED™ 

Frequency Band •802.11b/g/n 
  2.402 – 2.482 GHz 
•802.11a/n/ac 
  4.9 – 4.95 GHz (Japan) 
  5.15 – 5.25 GHz 
  5.25 – 5.35 GHz 
  5.47 – 5.725 GHz 
  5.825 – 5.850 GHz 

Data Rates •802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
•802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) 
•802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz & 80MHz) 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 
BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Security3 •IEEE compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only  
•AES-CCMP: 128 bit in hardware 
•802.1x authentication 
•WPA, WPA2:  802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 
•WPA2 certification 
•IEEE 802.11i 
•WAPI 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2 • 802.11b: +18.5dBm minimum 
• 802.11g: +17.5dBm minimum 
• 802.11a: +18.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT160(5GHz): +11.5dBm minimum 

Power Consumption •Transmit mode: 2.0 W    
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•Receive mode: 1.6 W   
•Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) 
•Idle mode: 50 mW (WLAN unassociated) 
•Connected Standby/Modern Standby: 10mW 
•Radio disabled: 8 mW 

Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4 802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 
802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 
802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 
802.11n, MCS07: -67dBm maximum 
802.11n, MCS15: -64dBm maximum 
802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 
802.11ac, MCS9: -59dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display 
enclosure 
Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to 
support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard with CNVi Interface 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F (–10° to 70° C) 
Non-operating: –40° to 176° F (–40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber – Radio OFF 
LED OFF – Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  
1. Actual throughput may vary. 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 4 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
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Selective Suspend 17 mW 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 
LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 12/13 
and are capable of transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable 
those channels. 
3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

Realtek RTK8111HSH 

10/100/1000 Integrated 

NIC 

Connector RJ-45 

System Interface PCIe + SMBus 

Ethernet Features 10 Mbit/s operation (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 clauses 13-14) 
100 Mbit/s operation (100BASE-TX; IEEE 802.3u; IEEE 802.3 clauses 21-
30) 
1000 Mbit/s operation (1000BASE-T; IEEE 802.3ab; IEEE 8023 clauses 40) 
Auto-Negotiation (Automatic Speed Selection) 
Full Duplex Operation at all Speeds, Half Duplex operation at 10 and 100 
Mbit/s 
IEEE 802.1p QoS (Quality of Service) Support 
IEEE 802.1q VLAN support 
IEEE 802.3x Flow Control (IEEE 802.3 clauses 31-32; configurable) 
IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) 

 Power Management ACPI compliant – multiple power modes 
Situation-sensitive features reduce power consumption 
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Advanced link down power saving for reducing link down power 
consumption 

 Performance Features  TCP/IP/UDP Checksum Offload (configurable) 
Protocol Offload (ARP & NS) 
Large send offload and Giant send offload 
Receiving Side Scaling 
Jumbo Frame 9K 

 Manageability Wake-on-LAN from standby and hibernation (Magic Packet and Microsoft 
Wake-Up Frame); Wake-on-LAN from off (Magic Packet only) 
PXE 2.1 Remote Boot 
Statistics Gathering (SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB (802.3x, 
clause 30) 
Comprehensive diagnostic and configuration software suite 
Virtual Cable Doctor for Ethernet cable status 

 Management Interface Auto MDI/MDIX Crossover cable detection  

 

 

POWER 

HP 45 W Smart  
AC Adapter  

Dimensions (H x W x D) 3.74 x 1.57 x 1.04 in (9.5 x 4 x 2.65 cm) 

Weight 0.386 lb (175 g) max 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input 90 to 265 VAC 

Input Efficiency 87.74% at 115VAC and 88.4% at 230VAC 

Input frequency range 47 to 63 Hz 

Input AC current 1.4 A at 90 VAC  

Output Output power 45 W 

DC output 19.5 V 

Hold-up time 5 msec at 115 VAC input 

Output current limit <8.0 A 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature 32° to 95° F (0° to 35° C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4° to 185° F (-20° to 85° C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5,000 m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

Dimensions 90 x 51 x 28.5 mm 
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HP 65 W Smart  
AC adapter   

Weight 220 g +/- 10 g    
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency 88.0 % at 115 VAC and 89.0 % at 230VAC 

Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC 

Output Output power 65 W 

DC output 19.5 V 

Hold-up time 5 msec at 115 VAC input 

Output current limit <11.0 A 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature 32°F to 95°F (0° to 35°C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4˚F to 185˚F (-20˚ to 85˚C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

HP 65W EM Smart  
AC adapter 

Dimensions 102 x 55 x 30 mm 

Weight 270 g +/- 10 g 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency 87% min at 115V/230V 

Input frequency range 47 to 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC and maximum load 

Output DC output 65 W (19.5V/3.33A) 

Hold-up time 5 msec at 115 V input 

Output current limit <11A, Over voltage protection- 29V max 
automatic shutdown 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature 32˚F to 95˚F (0˚ to 35˚C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4˚F to 185˚F (-20˚ to 85˚C) 

Altitude 0 to 5,000 m 

Humidity 0% to 95% 

Storage Humidity 0% to 95% 

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2141



QuickSpecs 
 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 
 

 

Technical Specifications 
 

 

Not all configuration components are available in all regions/countries. 
c06543049 — DA 16569 - Worldwide — Version 6 — September 22, 2020 

 
Page 30 

 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - EMC directives 
*Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE; Reliability - failure rate 
of less than 0.1% annually within the first three years of operation. 
*MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

AC Adapter 65 Watt nPFC 
USB Type-C® 

Dimensions 74 x 74 x 28.5 mm 

Weight 245 g +/- 10 g 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency  81.5% min at 115 Vac/ 230Vac @ 5V/3A 
 86.7% min at 115 Vac/ 230Vac @ 9V/3A 
 88% min at 115 Vac/ 230Vac @ 10V/5A 
 88% min at 115 Vac/ 230Vac @ 12V/5A 
 89% min at 115 Vac/ 230Vac @ 15V/4.33A 
 89% min at 115 Vac/ 230Vac @ 20V/3.25A 

Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC and maximum load 

Output Output power  65 W 

DC output 5V/9V/10V/12V/15V/20V 

Hold-up time 5ms at 115 VAC input 

Output current limit <8.0 A 

Connector USB Type-C® 

Environmental Design Operating temperature 32° F to 95° F (0° to 35° C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4° F to 185° F (-20° to 85° C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 5% to 95% 

Storage Humidity 5% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 100,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

AC Adapter 45 Watt nPFC 
USB type C® 

Dimensions 94.0 mm x 40.0 mm x 26.5 mm 

Weight 192.5 g +/-10 g  
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency Average Efficiency of 25%, 50%, 75%, 100% 
load condition with 115Vac/230Vac Spec: 
5V: 81.5% 
9V: 86.7% 
12V: 87.41% 
15V: 87.8% 
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Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current Max. 1.4 A at 90 VAC  

Output Output power  5V/15W  
9V/27W 
12V/36W 
15V/45W 

DC output 5V/9V/12V/15V 

Hold-up time 5ms at 115 VAC input 

Output current limit <5.0 A  

Connector USB Type-C® 

Environmental Design Operating temperature 32°F to 95°F (0° to 35°C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4°F to 185°F (-20° to 85°C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE* MTBF - over 200,000 
hours at 25°C ambient condition. 

 

 
 

 3 Cell WHr 45 Long Life -
Polymer HP Fast Charge 
Technology1  

Dimensions (H x W x L)   6.0 x 184.7 x 88.9 mm 

Weight 0.22 kg (0.48lb) 
 

Cells/Type 3cell Lithium-Ion 
 

Energy Voltage 11.55 V 

Amp-hour capacity 3.900 Ah 

Watt-hour capacity 45 Wh 

Temperature Operating (Charging) 32˚ to 113˚ F (0˚ to 45˚ C) 

Operating (Discharging) 14˚ to 122˚ F (-10˚ to 60˚ C) 

Optional Travel Battery 
Available 

No 

1. Recharges the battery up to 50% within 30 minutes when the system is off or in standby mode when used with the power 
adapter provided with the notebook.  After charging has reached 50% capacity, charging speed will return to normal. Charging 
time may vary +/-10% due to System tolerance. 
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Country of Origin 

  China 
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Type Description Part Number 

Cases HP Essential Top Load Case H2W17AA 

HP Essential Backpack (up to 15.6")   H1D24AA 

HP 17.3 Business Backpack 2SC67AA 

     

Docking HP USB-C Mini Dock  1PM64AA 

HP Thunderbolt Dock 120W G2 2UK37AA 

HP TB Dock G2 w/ Combo Cable 3TR87AA 

HP TB Dock 120W G2 w/Audio 3YE87AA 

HP TB Dock 120W G2 Cable  3XB94AA 

HP TB Dock G2 Combo Cable 3XB96AA 

HP TB Dock G2 Audio Module  3AQ21AA 

HP USB-C/A Universal Dock G2  5TW13AA 

HP USB-C Dock G5 5TW10AA 

   

Input / Output HP USB Essential Keyboard and Mouse H6L29AA 

HP Bluetooth Travel Mouse 6SP30AA 

HP Ultra Mobile Wireless Mouse H6F25AA 

HP Comfort Grip Wireless Mouse H2L63AA 

HP 3-Button USB Laser Mouse H4B81AA 

HP USB Travel Mouse G1K28AA 

HP HDMI to DVI Adapter F5A28AA 

HP Elite USB-C Hub  4WX89AA 

HP USB-C Travel Hub G2  7PJ38AA 

     

Power HP 45W Smart AC Adapter 4.5mm  H6Y88AA 

65W Smart Power Adapter (w/ 4.5mm to 7.5mm DC dongle)   H6Y89AA 

HP 65W Slim AC Adapter H6Y82AA 

HP 65W USB-C Slim Power Adapter 3PN48AA 

HP 65W USB-C Power Adapter  1HE08AA 

HP 45W USB-C Power Adapter  1HE07AA 

HP USB-C Power Bank 2NA10AA 

     

Storage HP External USB Optical Drive F2B56AA 

     

Security HP Keyed Cable Lock 10mm  T1A62AA 

HP Sure Key Cable Lock 6UW42AA 

     

Displays HP E223d Docking Monitor 5VT82A8/5VT82AA 

HP E243d Docking Monitor  1TJ76AA 

HP E273d Docking Monitor 5WN63A8/5WN63AA 

HP EliteDisplay E244d Monitor  6PA50A8/6PA50AA 

HP EliteDisplay E274d Monitor  6PA56A8/6PA56AA 
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Date of change: Version History:  Description of change: 

April 29, 2020 From V1 to V2  Updated MIL-STD 810G to MIL-STD 810H 

May 7, 2020 From V2 to V3  Updated Ethernet Section  

May 28, 2020 From V3 to V4  Updated Ports and Memory Section 

August 31, 2020 From v4 to V5  Updated Processors Section 

 September 22, 2020 V5 to V6  Updated Display Section 

 
 

Copyright © 2020 HP Development Company, L.P. The only warranties for HP products are set forth in the express limited 
warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP 
shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 
 
AMD, Ryzen and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and 
used by HP Inc. under license. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards 
Association (VESA®) in the United States and other countries. USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers 
Forum. SD, SDHC and SDXC are registered trademarks of SD-3C in the United States, other countries or both. ENERGY STAR is a 
registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. Microsoft and Windows are either registered trademarks or 
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Wi-Fi® and Wi-Fi CERTIFIED™ are trademarks or 
registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. 
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23/10/2020 AMD Ryzen™ 5 4500U | AMD

https://www.amd.com/pt/products/apu/amd-ryzen-5-4500u 1/3

Nº de núcleos de CPU: 6

Nº de threads: 6

Nº de núcleos de GPU: 6

Clock básico: 2.3GHz

Clock de Max Boost : Até 4.0GHz

Total de Cache L2: 3MB

Cachê L3 total: 8MB

CMOS: TSMC 7nm FinFET

Pacote: FP6

Versão PCI Express: PCIe® 3.0

TDP / TDP Padrão: 15W

Comunidade (https://community.amd.com/)

Desenvolvedores (http://developer.amd.com/)  Parceiros (/pt/partner)

 (/pt)

AMD Ryzen™ 5 4500U 

AMD Ryzen™ 5 4500U

Search

AMD Ryzen™ 5 4500U
Share this page

 (/pt/direct-buy/shopping-cart/modal)

ESPECIFICAÇÕES

DRIVERS & SUPPORT (/PT/SUPPORT/APU/AMD-RYZEN-PROCESSORS/AMD-RYZEN-5-MOBILE-
PROCESSORS-RADEON-GRAPHICS/AMD-RYZEN-5-4500U)

Especificações



Idioma 
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23/10/2020 AMD Ryzen™ 5 4500U | AMD

https://www.amd.com/pt/products/apu/amd-ryzen-5-4500u 2/3

cTDP: 10-25W

Temps máx: 105°C

Tipo de memória: DDR4 - Up to 3200MHz
LPDDR4 - Up to 4266MHz

Frequência gráfica: 1500 MHz

Modelo gráfico: AMD Radeon™ Graphics

Contagem de núcleos gráficos: 6

Display Port: Sim

HDMI™: Sim

Família de produto: AMD Ryzen™ Processors

Linha de produto: AMD Ryzen™ 5 Mobile Processors with
Radeon™ Graphics

Plataforma: Notebook

Bandeja OPN: 100-000000084

Data de lançamento: 1/6/2020

Memória

Especificações
da placa de
vídeo

Principais
recursos

Base

Nossa empresa (/pt/corporate/about-amd)
Sala de imprensa (/pt/corporate/newsroom)
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©2020 Advanced Micro Devices, Inc
Termos e condições (/pt/corporate/copyright) Privacidade (/pt/corporate/privacy)

Política de cookies (/pt/corporate/cookies) Informação da marca registrada (/pt/corporate/trademarks)
Declaração sobre trabalho forçado (https://www.amd.com/system/files/documents/statement-human-
trafficking-forced-labor.pdf)
Estratégia tributária no Reino Unido (https://www.amd.com/system/files/documents/amd-uk-tax-strategy.pdf)

    Oportunidades de emprego (/pt/corporate/careers)
Investidores (http://ir.amd.com)  Contato AMD (/pt/corporate/contact)

Fa Tw Lin New You
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https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+4500U&id=3702 1/4

AMD Ryzen 5 4500U
Price and performance details for the AMD Ryzen 5 4500U can be found below. This is
made using thousands of  benchmark results and is updated daily.

The first graph shows the relative performance of the CPU compared to the 10 other
common (single) CPUs in terms of PassMark CPU Mark.
The 2nd graph shows the value for money, in terms of the CPUMark per dollar.
The pricing history data shows the price for a single Processor. For multiple Processors,
multiply the price shown by the number of CPUs.

AMD Ryzen 5 4500U

Description:
with Radeon Graphics

Class:
Laptop

Socket:
FP6

Clockspeed:
2.3 GHz

Turbo Speed:
4.0 GHz

Cores:
6
Threads
: 6

TDP Down:
10 W

TDP Up
: 25 W

Typical TDP:
15 W

 

Other names: AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics

CPU First Seen on Charts:  Q2 2020

CPUmark/$Price:  NA     

Overall Rank:  347

Last Price Change:  NA

Average CPU Mark

11266 

 

Single Thread Rating: 2475 

Cross-Platform Rating: 18,393 

Samples: 326* 

* : Low 

 

+ COMPARE

Actual CPU performance may differ from the average depending on the CPU power/performance trade off specified by the vendor.

Search for AMD Ryzen 5 4500U 

from the Featured Merchants below:

CPU Benchmarks
Over 1,000,000 CPUs Benchmarked

PerformanceTest

CPUS

High End

High Mid Range

Low Mid Range

Low End

Best Value 
(On Market)

Best Value XY 
Scatter

Best Value 
(All time)

New Desktop

New Laptop

Single Thread

Systems with 
Multiple CPUs

Overclocked

Power
Performance

CPU Mark by Socket
Type

Cross-Platform CPU
Performance

CPU Mega List

Search Model

Compare
0

3

Margin for error

3

CPU Benchmarks
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CPU Mark Relative to Top 10 Common Laptop CPUs 

As of 14th of October 2020 - Higher results represent better performance 

Processor Average CPU Mark

AMD Ryzen 5 4500U 11,266

CPU Value (CPU Mark / $Price ) 

As of 14th of October 2020 - Higher results represent better value 

Processor CPU Mark / $Price
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AMD vs Intel
Market Share

Year on Year
Performance
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AMD Ryzen 7 4800H 19,303

AMD Ryzen 7 4700U 13,853

Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11,378

Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10,207

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,598

AMD Ryzen 5 3550H 8,159

AMD Ryzen 5 3500U 7,150

Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6,977

AMD Ryzen 5 2500U 6,642

Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6,487

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 68.56

Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 28.80

Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 25.84
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AMD Ryzen 5 4500U 0.00

Last 5 Baselines for AMD Ryzen 5 4500U 

Most recent listed first 

Baseline CPU Mark

Popular comparisons for AMD Ryzen 5 4500U 

As of 14th of October 2020 - Higher results represent better performance 

Processor Average CPU Mark

AMD Ryzen 5 4500U 11,266

Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 18.46

Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 17.16

AMD Ryzen 5 3500U 0.00

AMD Ryzen 7 4800H 0.00

AMD Ryzen 7 4700U 0.00

AMD Ryzen 5 3550H 0.00

AMD Ryzen 5 2500U 0.00

BL1307332 - Oct 14 2020 11414

BL1307097 - Oct 13 2020 11931

BL1306990 - Oct 13 2020 10171

BL1306688 - Oct 12 2020 12530

BL1306669 - Oct 12 2020 12029

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,598

Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8,922

Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9,212

AMD Ryzen 7 4700U 13,853

AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10,078

Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8,495

Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 10,354

CPU Benchmarks
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Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9,907

Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10,680

Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10,689

Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11,378

Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 12,308

Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12,682

Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8,997

Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 8,936

Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9,251

Software

BurnInTest

PerformanceTest

OSForensics

MemTest86

WirelessMon

Zoom Search
Engine

Free Software

Hardware

USB3.0 Loopback
Plugs

USB2.0 Loopback
Plugs

PCIe Test Cards

USB Power Delivery
Tester

Serial and Parallel
Loopback Plugs

USB Short Circuit
Testers

Benchmarks

CPU Benchmarks

Video Card
Benchmarks

Hard Drive
Benchmarks

RAM Benchmarks

PC Systems
Benchmarks

Android Benchmarks

iOS / iPhone
Benchmarks

About Us

Company

Contact Us

The Press Room

Services

Store

Support

Forums

Social

 

International

Disclaimer

Refunds

Privacy

Copyright © 2020 PassMark® Software     

CPU Benchmarks

Proposta DOCS TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805469)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2153

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CtyrKOW6HX6XFGb7n5OUP9I-P4AyLxqbSX5yR_6_IDMq6jPG-ARABINPLzjBgzdDlgJADoAHAwISVAsgBA6kCPxfY8Ij9hz7gAgCoAwHIAwiqBJYCT9DRMxnt3uAF29n7Id9JBvIL-uc0qnt0V18o_NIRgEJEbEw1fbMNp_KJm4t-EBRx8WBIL9IsP5f7j3CPe-ijFzVKhtleFO3l1TQrL6wXSQBoP_07Wkb_f4PmZrX8Z1CyGu-rAz9uJDtIWwKo9nRoAmsSBYc8dZS3XsnNNCNXgwDDoP-1A1eVRMhjtSWNU2670UVIIT4gd9R16msIPzJxf63vzHy4-Ry14gt9Q3ybSTfpZIEhrQkc_UXFAJbjm9EFsWyl-1jeR-e_X7zxx3M7-SfQ7cy_1fKCZtlSzKfpXfYL72pMTh0t4MHB9yigJ4HURMnSCITrIMjBtaEBauk5-JM02GY_UosKtuiO3WtVoHbEmz73mx7ABK6C5smcA-AEAaAGA4AHqL_76gGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4cBgEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tODczNjM3ODE5MzI4ODQyMLEJSsnP7_kfqU6ACgOYCwHICwHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAAScORoLoUDblVWIbrjdsoquYfDzz-vEFkya-yZ5jy2K8YPYQYr1QrUF1Y2RlCvUd7Ni6Tkotky1Q7dEY4G08zFyemdn_4Bm1iIfln4chZrYA2eNOsU6Bw88SShOPQbFXQymIJe_NHGZgr_XAM-ZPlfHpM&sig=AOD64_1znQhSzTR-RrRajw5hGdSK_z3Flw&client=ca-pub-5884294479391638&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://pages.lenovo.com/br-thinkagilemx%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlp_bofu_BR%26utm_content%3Dle0016%26gclid%3DEAIaIQobChMI5cWOjYS17AIVvjO5Bh30xwPMEAEYASAAEgKVgvD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWCW1tbW251bGwsWzEwXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjgwMjc2Il0sbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLHRydWVdLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvY29udmVyc2lvbi8_YWk9Q3R5cktPVzZIWDZYRkdiN241T1VQOUktUDRBeUx4cWJTWDV5Ul82X0lETXE2alBHLUFSQUJJTlBMempCZ3pkRGxnSkFEb0FIQXdJU1ZBc2dCQTZrQ1B4Zlk4SWo5aHo3Z0FnQ29Bd0hJQXdpcUJKWUNUOURSTXhudDN1QUYyOW43SWQ5SkJ2SUwtdWMwcW50MFYxOG9fTklSZ0VKRWJFdzFmYk1OcF9LSm00dC1FQlJ4OFdCSUw5SXNQNWY3ajNDUGUtaWpGelZLaHRsZUZPM2wxVFFyTDZ3WFNRQm9QXzA3V2tiX2Y0UG1aclg4WjFDeUd1LXJBejl1SkR0SVd3S285blJvQW1zU0JZYzhkWlMzWHNuTk5DTlhnd0REb1AtMUExZVZSTWhqdFNXTlUyNjcwVVZJSVQ0Z2Q5UjE2bXNJUHpKeGY2M3Z6SHk0LVJ5MTRndDlRM3liU1RmcFpJRWhyUWtjX1VYRkFKYmptOUVGc1d5bC0xamVSLWVfWDd6eHgzTTctU2ZRN2N5XzFmS0NadGxTektmcFhmWUw3MnBNVGgwdDRNSEI5eWlnSjRIVVJNblNDSVRySU1qQnRhRUJhdWs1LUpNMDJHWV9Vb3NLdHVpTzNXdFZvSGJFbXo3M214N0FCSzZDNXNtY0EtQUVBYUFHQTRBSHFMXzc2Z0dvQjQ3T0c2Z0gxY2ticUFlVDJCdW9CN29HcUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSHByNGJxQWZzMVJ1b0JfUFJHNmdIN05VYnFBZVcyQnVvQjhMYUc5Z0hBZElJQ1FpQTRjQmdFQUVZSGZJSUcyRmtlQzF6ZFdKemVXNHRPRGN6TmpNM09ERTVNekk0T0RReU1MRUpTc25QN19rZnFVNkFDZ09ZQ3dISUN3SFlFdzBcdTAwMjZzaWdoPXJaMVhVbmVEV0lJXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNQQUNOSXJMTTQ3WEg3R3NIWVZWZXFzM2VmMGhENmpocXJIdmtQTHR3WV9Sdm52WVZaWnhvQjRsX3VEYlp3MmJJQldJemQxcVBzeC1lUHVPZ2FRIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD04NTEwNzQ4Mzc1XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00Njg5MTQyOTc1MTZcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQzMTc0NDg2MjM2NFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MTAwXHUwMDI2d2lkdGg9MzIwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3lqZkowWVZtZjgtVGw0b0xLVVJuZVZybkZ5X3ciXSxudWxsLG51bGwsMSwiLU05cURJd21TamdJbkpIX3I4Z01FSnpLbXRncEdJLTUwNDhDSWhCd1lXZGxjeTVzWlc1dmRtOHVZMjl0TWdjSUJSTVloamtVUWhkallTMXdkV0l0TlRnNE5ESTVORFEzT1RNNU1UWXpPRWdHV0FOd0FRIiwiMTExOTA4Mzg1NTYiXV1dLFsyLDEsMV1dEaXb45jZiptOwUX6DzPAZumtMMAioV_MHM_YYEG2bjXnLHrRm7P3PzQrVR9dyUIWxU2cdhFb3r3co3_VScLxi4JMC3LikK6LkLtHSRTlDMokNemW8H6YwkAb5XGpheftRFU-xrLhv216VIHmclpKYORcCdF9XQl_sl4Kdv0iL4cqKjLA_FzCPdax4yEVfwk8-R3YCqJ01UAjYdEUUOUZ54n7HKCt1gPtnGcpQqlnaOJBqXVap8CDazfznrKw7n_52W5X0RBq6SB4gJpBVkwzRaC2EBi6y6bJtsENPGgRQt1Yjzj7loA6j4WA2KEbHyO7Uy2Vf3TN_XiL7IpK1F_9BA,Ouli8YFH4xHVAwBfVoI3IA&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWCW1tbW251bGwsWzEwXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjgwMjc2Il0sbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLHRydWVdLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvY29udmVyc2lvbi8_YWk9Q3R5cktPVzZIWDZYRkdiN241T1VQOUktUDRBeUx4cWJTWDV5Ul82X0lETXE2alBHLUFSQUJJTlBMempCZ3pkRGxnSkFEb0FIQXdJU1ZBc2dCQTZrQ1B4Zlk4SWo5aHo3Z0FnQ29Bd0hJQXdpcUJKWUNUOURSTXhudDN1QUYyOW43SWQ5SkJ2SUwtdWMwcW50MFYxOG9fTklSZ0VKRWJFdzFmYk1OcF9LSm00dC1FQlJ4OFdCSUw5SXNQNWY3ajNDUGUtaWpGelZLaHRsZUZPM2wxVFFyTDZ3WFNRQm9QXzA3V2tiX2Y0UG1aclg4WjFDeUd1LXJBejl1SkR0SVd3S285blJvQW1zU0JZYzhkWlMzWHNuTk5DTlhnd0REb1AtMUExZVZSTWhqdFNXTlUyNjcwVVZJSVQ0Z2Q5UjE2bXNJUHpKeGY2M3Z6SHk0LVJ5MTRndDlRM3liU1RmcFpJRWhyUWtjX1VYRkFKYmptOUVGc1d5bC0xamVSLWVfWDd6eHgzTTctU2ZRN2N5XzFmS0NadGxTektmcFhmWUw3MnBNVGgwdDRNSEI5eWlnSjRIVVJNblNDSVRySU1qQnRhRUJhdWs1LUpNMDJHWV9Vb3NLdHVpTzNXdFZvSGJFbXo3M214N0FCSzZDNXNtY0EtQUVBYUFHQTRBSHFMXzc2Z0dvQjQ3T0c2Z0gxY2ticUFlVDJCdW9CN29HcUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSHByNGJxQWZzMVJ1b0JfUFJHNmdIN05VYnFBZVcyQnVvQjhMYUc5Z0hBZElJQ1FpQTRjQmdFQUVZSGZJSUcyRmtlQzF6ZFdKemVXNHRPRGN6TmpNM09ERTVNekk0T0RReU1MRUpTc25QN19rZnFVNkFDZ09ZQ3dISUN3SFlFdzBcdTAwMjZzaWdoPXJaMVhVbmVEV0lJXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNQQUNOSXJMTTQ3WEg3R3NIWVZWZXFzM2VmMGhENmpocXJIdmtQTHR3WV9Sdm52WVZaWnhvQjRsX3VEYlp3MmJJQldJemQxcVBzeC1lUHVPZ2FRIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD04NTEwNzQ4Mzc1XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00Njg5MTQyOTc1MTZcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQzMTc0NDg2MjM2NFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MTAwXHUwMDI2d2lkdGg9MzIwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3lqZkowWVZtZjgtVGw0b0xLVVJuZVZybkZ5X3ciXSxudWxsLG51bGwsMSwiLU05cURJd21TamdJbkpIX3I4Z01FSnpLbXRncEdJLTUwNDhDSWhCd1lXZGxjeTVzWlc1dmRtOHVZMjl0TWdjSUJSTVloamtVUWhkallTMXdkV0l0TlRnNE5ESTVORFEzT1RNNU1UWXpPRWdHV0FOd0FRIiwiMTExOTA4Mzg1NTYiXV1dLFsyLDEsMV1dEaXb45jZiptOwUX6DzPAZumtMMAioV_MHM_YYEG2bjXnLHrRm7P3PzQrVR9dyUIWxU2cdhFb3r3co3_VScLxi4JMC3LikK6LkLtHSRTlDMokNemW8H6YwkAb5XGpheftRFU-xrLhv216VIHmclpKYORcCdF9XQl_sl4Kdv0iL4cqKjLA_FzCPdax4yEVfwk8-R3YCqJ01UAjYdEUUOUZ54n7HKCt1gPtnGcpQqlnaOJBqXVap8CDazfznrKw7n_52W5X0RBq6SB4gJpBVkwzRaC2EBi6y6bJtsENPGgRQt1Yjzj7loA6j4WA2KEbHyO7Uy2Vf3TN_XiL7IpK1F_9BA,Ouli8YFH4xHVAwBfVoI3IA&source=display
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i5-1038NG7/3702vs3723
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i5-1038NG7/3702vs3723
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i5-1038NG7/3702vs3723
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-9700TE/3702vs3619
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-9700TE/3702vs3619
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-9700TE/3702vs3619
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-1068NG7/3702vs3729
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-1068NG7/3702vs3729
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-1068NG7/3702vs3729
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-9750H/3702vs3425
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-9750H/3702vs3425
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-9750H/3702vs3425
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-1165G7/3702vs3814
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-1165G7/3702vs3814
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-1165G7/3702vs3814
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-10750H/3702vs3657
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-10750H/3702vs3657
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-10750H/3702vs3657
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-1065G7/3702vs3466
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-1065G7/3702vs3466
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-1065G7/3702vs3466
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i5-10400H/3702vs3775
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i5-10400H/3702vs3775
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i5-10400H/3702vs3775
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-8569U/3702vs3672
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-8569U/3702vs3672
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-4500U-vs-Intel-Core-i7-8569U/3702vs3672
https://www.passmark.com/products/index.php
https://www.passmark.com/products/burnintest/index.php
https://www.passmark.com/products/performancetest/index.php
https://www.osforensics.com/
https://www.memtest86.com/
https://www.passmark.com/products/wirelessmonitor/index.php
https://www.zoomsearchengine.com/zoom/
https://www.passmark.com/products/index.php#2
https://www.passmark.com/products/hardware.php
https://www.passmark.com/products/usb3loopback/index.php
https://www.passmark.com/products/usb2loopback/index.php
https://www.passmark.com/products/pcie-test-card/index.php
https://www.passmark.com/products/usb-power-delivery-tester/index.php
https://www.passmark.com/products/loopback/index.php
https://www.passmark.com/products/usb-short-circuit-tester/index.php
https://www.cpubenchmark.net/
https://www.cpubenchmark.net/
https://www.videocardbenchmark.net/
https://www.harddrivebenchmark.net/
https://www.memorybenchmark.net/
https://www.pcbenchmarks.net/
https://www.androidbenchmark.net/
https://www.iphonebenchmark.net/
https://www.passmark.com/about/index.php
https://www.passmark.com/about/index.php
https://www.passmark.com/about/contact_us.php
https://www.passmark.com/press/index.php
https://www.passmark.com/services/index.php
https://www.passmark.com/sales/index.php
https://www.passmark.com/support/index.php
https://www.passmark.com/forum/index.php
https://www.passmark.com/international.php
https://www.passmark.com/legal/disclaimer.php
https://www.passmark.com/legal/refund.php
https://www.passmark.com/legal/privacy-policy.php
https://twitter.com/PassMarkInc
https://www.youtube.com/user/PassmarkSoftware/videos
https://www.cpubenchmark.net/


16/10/2020 Partners | BIOS & Device Compatibility | Absolute

https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/#hp 15/34

Notebooks & Tablets Models

Compaq nc Series Notebook 2400, 4200, 4400, 6120, 6220, 6230,
6320, 6340, 6400, 8230, 8240, 8430

Compaq nw Series Mobile Workstation 8240, 8440, 9440

Compaq nx Series Notebook 6110, 6120, 6310, 6315, 6320, 6325,
6330, 7300, 7400, 9420

Compaq Presario Series A900, B1200, C7, C700, CQ20, CQ32,
CQ35, CQ36, CQ40, CQ41, CQ42, CQ43,
CQ45, CQ50, CQ56, CQ57, CQ58, CQ60,
CQ60Z, CQ61, CQ62, CQ70, CQ71,
CQ72, F7, F700, V3500, V3600, V3700,
V6, V6500, V6700

Envy Series All Models

HDX Series 16t, 18t

HP Compaq 2000 Series Notebooks 2133, 2210b, 2230s, 2510p, 2710p

HP Compaq 6000 Series Notebooks 6440b, 6445b, 6510b, 6515b, 6520s,
6530b, 6530s, 6535b, 6535s, 6540b,
6710b, 6710s, 6715b, 6715s, 6720s,
6730b, 6730s, 6735b, 6735s, 6820s,
6830s, 6910p, 6930p

HP Compaq 8000 Series 8510p, 8510w, 8710p, 8710w, 8740w
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HP Compaq Tablet PC TC4200, TC4400

HP Elite Series (EliteBook and
ElitePad)

2170p, 2530p, 2540p, 2560p, 2570p,
2730p, 2740p, 2760p, 2770m, 6540b,
6930p, 720 G1, 720 G2, 725 G2, 725 G3,
725 G4, 735 G5, 735 G6, 740G1, 740G2,
745 G2, 745 G3, 745 G4, 745 G5, 745 G6,
750 G1, 750 G2, 755 G2, 755 G3, 755 G3,
755 G5, 820 G1, 820 G2, 820 G3, 820 G4,
830 G5, 830 G6, 840 G1, 840 G2, 840 G3,
840 G4, 840R G4, 840 G5, 840 G6, 840
G5 HC, 840 G6 HC, 8440p, 846, 8460p,
8460w, 8470p, 8470w, 850 G1, 850 G2,
850 G3, 850 G4, 850 G5, 850 G6, 8530p,
8530w, 8540p, 8540w, 856, 8560p,
8560w, 8570p, 8570w, 8730w, 8740w,
876, 8760w, 8770w, 940 G1, Elite x2
1011 G1, Elite X2 1012 G1, ElitePad
1000 G2, ElitePad 1000 G2 Rugged
Tablet, ElitePad 1040 G1, ElitePad 900,
Folio 1020, FOLIO 1040 G3, HP
Elitebook 755 G3, HP EliteBook 850 G3,
Revolve 210 G2, Revolve 810 G1,
Revolve 810 G2, Revolve 810 G3, x360
1030 G3, x360 1030 G4, x360 1040 G5,
x360 1040 G6, x360 830 G5, x360 830
G6, Elite Dragonfly, Elite X2 G4

HP Folio Series (Ultrabook) 1020 G1, 1020 G2, 1020 G3, 1030 G1,
1040 G1, 1040 G2, 1040 G3, 13, 940 G1,
9470M, 9480M

HP Laptop g4, G42, g6, G60, G61, G62, g7, G70,
G71, G72, HP 2000, HP 430, HP 630,
HP/Compaq 435, HP X360, HP X360
310 G1 PC, HP X360 310 G2 PC, Pro X2
410 G1, Pro X2 612 G1
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HP Notebook PC 210 G1, 215 G1, 240, 240 G2, 240 G3,
240 G4, 240 G5, 240 G6, 240 G7, 242,
245, 245 G2, 245 G3, 245 G4, 245 G5,
245 G6, 245 G7, 246 G7, 250, 250 G2,
250 G3, 250 G4, 250 G5, 250 G6, 250 G7,
255, 255 G2, 255 G4, 255 G5, 255 G6,
255 G7, 3115m, 3125, 340 G1, 340 G2,
350 G1, 350 G2, 355 G2, 450, 455, 650,
655, 240 G6, 240 G7, 245 G6, 245 G7,
250 G6, 250 G7, 255 G6, 255 G7

HP Pro Series HP Pro Slate 10 EE, Pro Tablet 10 EE,
Pro Tablet 610 G1

HP Slate Tablet PC HP Pro Slate 10 EE G1, HP Slate 2, HP
Slate 500

HP Spectre Series 13 Pro, 13 X2, Pro X360 G1, Pro X360
G2, X2 1011 G1, X360 Convertible, XT
Pro, XT Pro 13, XT Touchsmart, XT
Ultrabook

HP Stream 11, 11 PRO G3 NOTEBOOK PC, 13, 14

HP ZBook Mobile Workstation 14, 14 G2, 14U G4, 14U G5, 14U G6, 15,
15 G2, 15 G3, 15 G4, 15 G5, 15 G6, 15U
G2, 15U G3, 15U G4, 15U G5, 15U G6,
15V G5, 17, 17 G2, 17 G3, 17 G4, 17 G5,
17 G6, Studio G3, Studio G4, Studio G5,
Studio X360 G5, ZB15G5, Firefly 14 G7,
Firefly 15 G7

Mini 1103, 1104, 2102, 2133, 2134, 2140,
3105M, 3115, 3125, 5101, 5102, 5103

Pavilion dm Series dm1, dm3, dm4

Pavilion dv Series dv2, dv3, dv4, dv5, dv6, dv7, dv8, dv9,
tx1, tx2
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ProBook 4230s, 430, 430 G2, 430 G3, 430 G4, 430
G5, 430 G6, 430 G7, 4310s, 4311s,
4320s, 4321s, 4325s, 4326s, 4330s,
4331s, 4340s, 4341s, 440, 440 G1, 440
G2, 440 G3, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 440
G7, 4410s, 4411s, 4415s, 4416s, 4420s,
4421s, 4425s, 443, 4430s, 4431s, 4435s,
4436s, 4440s, 4441s, 4445s, 4446s, 445
G1, 445 G2, 445 G7, 4470s, 4470s, 450
G1, 450 G2, 450 G3, 450 G4, 450 G5, 450
G6, 450 G7, 4510s, 4515s, 4520s, 4525s,
453, 4530s, 4535s, 4540s, 4545s, 455,
455 G1, 455 G2, 455 G3, 455 G4, 455 G5,
455 G6, 455R G6, 470, 470 G1, 470 G2,
470 G3, 470 G4, 470 G5, 4710s, 4720s,
4730s, 4740s, 5220m, 5310m, 5320m,
5330m, 600 G4, 600 G5, 6360b, 640 G1,
640 G2, 640 G3, 640 G4, 640 G5, 6440b,
6445b, 645 G1, 645 G2, 645 G4, 6450b,
6455b, 646, 6460b, 6465b, 6470b,
6475b, 650 G1, 650 G2, 6540b, 6545b,
655 G1, 655 G2, 6550b, 6555b, 6560b,
6565b, 6570b, ProBook 11 EE, ProBook
11 G1, ProBook 11 G2, x360 435 G7

Other Models

Compaq Media Player MP8000 Elite, MP8200 Elite

HP Compaq Multi-Seat MS6000 Pro, MS6200 Pro, MS6200 SFF

Mobile Thin Client HP MT 40 Mobile Thin Client, HP MT41
Mobile Thin Client, HP MT42 Mobile
Thin Client

RPOS HP ElitePad G2 Mobile POS Solution,
HP ElitePad Mobile POS Solution, HP
MP9 Retail System, HP MX10 Retail
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Solution with ElitePad 1000 G2, HP
RP3 3100, HP RP7 Retail System, HP
TX1 POS Solution, Model 5810, Model
7800, Model 9000, rp3000, RP5 Retail
System, rp5700, rp5800

Desktops & Workstations Models

Compaq Elite Desktops 8000, 8000f, 8100, 8200, 8300

HP Compaq All-in-Ones (AiO's) Elite 8200 AiO, Elite 8300 AiO, Pro 6000
AiO, Pro 6300 AiO

HP Compaq dc & Pro Desktops 4000, 4300SFF, 5800, 5850, 7700, 7800,
7900, Elite 8000, Elite 8100, Elite 8200,
Elite 8300 - all form factors, Pro 6000,
Pro 6005, Pro 6200, Pro 6300, Pro 6305

HP EliteDesk All-In-One Business PC 800 G4

HP EliteDesk Series Business PC 700 G1, 705 G1, 705 G2, 705 G3, 705 G4,
705 G5, 800 G1, 800 G2, 800 G3, 800 G4,
800 G5

HP EliteOne All-in-One Business PC 705 G1, 705 G2, 800 G1, 800 G2, 800 G3
AiO, 800 G4 AIO, 800 G5 AIO, 1000 G2

HP EliteOne Business Series Desktops 440 G5

HP ProDesk Business Series Desktops 400 G1, 400 G2, 400 G2.5, 400 G3, 400
G4, 400 G5, 400 G6, 405 G1, 405 G2, 405
G4, 490 G1, 490 G2, 490 G3, 600 G1, 600
G2, 600 G3, 600 G4, 600 G5, 600 G6, 680
G4, 705 G4

HP ProOne All-in-One Business PC 400 G1, 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5,
600 G1, 600 G2, 600 G3, 600 G4, 600 G5

HP Workstations HP Z2 Mini G3 Workstation, HP Z2 G4
Workstation, HP Z4 G4 Workstation,
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Pré-carregados no BIOS
O módulo Computrace Persistente vem carregado previamente
no BIOS de vários modelos de notebook, tablet PC, workstations 
e desktops empresariais HP.

Proteção da informação
Milhões de pessoas em todo o mundo têm seus dados 
potencialmente comprometidos por roubos de computador.
É impossível ignorar a crescente onda de roubos de identidade, 
muitos causados por roubos de computador de corporações 
importantes, órgãos do governo, universidades e instituições
de assistência médica.

É necessária uma estratégia de segurança de várias
camadas para proteger o hardware e os dados nele contido. 
Com algumas etapas preventivas de segurança de dados,
as organizações podem evitar os possíveis processos, multas, 
polêmicas e perda de negócios que um computador perdido
ou roubado pode causar.

Faça o pedido hoje
Para fazer o pedido - inclua o serviço Computrace com o 
workstation, o PC, o notebook ou o Tablet PC, ou entre em 
contato com o revendedor autorizado da HP e proteja seus 
dados hoje! 

Serviços HP Computrace
Os produtos do conjunto de software Computrace® oferecem 
uma solução de segurança robusta e em várias camadas que 
ajuda as organizações a lidarem com problemas de conformi-
dade com regulamentações, proteção de dados, recuperação 
do computador roubado e rastreamento de ativos.

Os profissionais de TI usam o software Computrace para 
rastrear e recuperar notebooks roubados, eliminar dados 
remotamente com o intuito de proteger informações confiden-
ciais e detectar software não autorizado ou hardware ausente 
de forma a garantir a conformidade com regulamentações e 
criar alertas predefinidos para gerenciar políticas de uso 
apropriadas.

Diversos níveis de proteção estão disponíveis para aquisição, 
como listado abaixo. Esses níveis de serviço são descritos mais 
detalhadamente na tabela de recursos do serviço. 

O QUE É?

O Serviço de Suporte HP Computrace oferece: 
• Rastreamento seguro de ativos.

• Proteção contra roubos e perdas.

• Assistência aos usuários que estão trabalhando para
   garantir a conformidade com regulamentações. 

Dependendo do serviço HP Computrace específico
adquirido, pode também estar incluso: 
• Rastreamento e recuperação de computadores roubados ou  
   perdidos com assistência da equipe de recuperação Computrace.

• Eliminação remota de dados opcional.

Descrição do serviço

Proteja seu hardware e os dados importantes contra roubos e perdas

Computrace
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Por que preciso do serviço HP Computrace?
O custo de notebooks/PC roubados ou perdidos é enorme.

• Ocorreram mais de 600 mil roubos de notebooks em 2004, 
totalizando uma estimativa de US$ 700 milhões em perdas
e uma estimativa de US$ 6,2 bilhões em roubo de informações 
proprietárias.1

• 47% dos profissionais de segurança de computador entrevistados 
informaram um roubo de notebook nos últimos doze meses.2

• De 2005 a 2006 houve um aumento de 81% no número
de empresas que informaram notebooks roubados contendo 
informações confidenciais.3

• Os representantes da Gartner disseram que há 10% de chance
de um notebook ser roubado e 20% de chance de um notebook
ser perdido ou ser colocado em lugar errado.4

• De acordo com o FBI, 1 de cada 10 notebooks será roubado
nos primeiros 12 meses da compra. 90% nunca serão recuperados.5

O software Computrace incorpora uma tecnologia
de restauração denominada "Persistence Module" (Módulo de 
Persistência) que recria a instalação do software agente, mesmo
que o serviço agente tenha sido excluído por meios convencionais.

O Persistence Module vem instalado de fábrica no BIOS
(ou no firmware) de muitos computadores HP e é ativado
durante a primeira chamada do Application Agent ao centro
de monitoramento. Ele restaura o Application Agent caso este tenha 
sido removido. É recomendável que o BIOS de qualquer dispositivo 
sendo considerado para qualquer um dos serviços do Computrace
seja pré-carregado com o Persistence Module. 

Os computadores que não tiverem o Persistence Module integrado ao 
BIOS, terão a versão de software do Persistence Module denominada 
Application Agent. 

O Application Agent é instalado no sistema operacional (como um 
serviço) por meio da execução de um instalador. Regularmente, ele
faz chamadas programadas pela Internet ao centro de monitoramento 
e fornece os dados do ativo e da localização. O Application Agent 
também gerencia os "aplicativos de ajuda" para fornecer suporte
a atividades como comandos para eliminação de dados ou auxílio
na recuperação de roubo. Ele é carregado no intervalo da partição
da unidade de disco rígido no início do serviço.

Os computadores que não tiverem o Computrace Persistence Module 
integrado ao BIOS durante o processo de fabricação, poderão recorrer 
à instalação do Application Agent e obter a funcionalidade total do 
Computrace. No entanto, esses dispositivos não se beneficiarão da 

Como funciona 
capacidade de persistência disponível no Persistence Module quando 
integrado ao BIOS do dispositivo. 

O Computrace Persistence Module vem pré-carregado no BIOS
de muitos modelos de notebook, tablet PC, workstation e desktop 
comercial da HP.* 

Todas as estatísticas acima são de estudos da IDC citados no Wall Street Journal e na Panasonic

PARA MAIORES INFORMAÇÕES VISITE WWW.HP.COM.BR   

Computrace

RECURSOS E BENEFÍCIOS

RECURSOS BENEFÍCIOS

• Traz de volta os valiosos ativos da empresa, caso sejam roubados
• Impede o roubo e minimiza o desvio de computadores

• A Computrace pode oferecer visibilidade à equipe de TI para até 100% de seus computadores
• Rastreamento e gerenciamento de ativos de TI

• Recurso de eliminação remota disponível quando associado a tokens RSA SecurID ou códigos de autorização
por e-mail do software Absolute

• Identifica quais dados podem ser acessados e comprometidos por roubo 

• Evita litígios caros, relações públicas embaraçosas e possíveis responsabilidades criminais

• O Computrace ajuda as empresas a cumprirem as exigências de relatório e segurança de dados da SOX,
HIPAA, California Senate Bill 1386 e Gramm-Leach-Bliley ao proporcionar um controle interno mais rígido
e oferecer ferramentas de rastreamento de ativos

RECUPERAÇÃO DE
COMPUTADORES ROUBADOS6

ACOMPANHAMENTO DE ATIVOS

PROTEÇÃO DE DADOS 7

CONFORMIDADE COM
A REGULAMENTAÇÃO 7

A HP ORGULHA-SE EM OFERECER OS SEGUINTES SERVIÇOS HP COMPUTRACE COMO UM SERVIÇO HP CARE PACK.
GERENCIAMENTO
DE ATIVOS DE TI

COMPUTRACE ONE

ELIMINAÇÃO
REMOTA DE DADOS

RASTREAMENTO POR
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO DE ROUBO

COMPUTRACE
FOR NETBOOKS

1. Safeware Insurance, 2004.
2. Levantamento sobre segurança e crimes em informática de 2006 do FBI e da CSI.
3. Estudo anual de 2006: The cost of data breach (O custo de uma brecha nos dados). Ponemon Institute, LLC, 2007.
4. O Parthenon Online, Precautions may prevent laptop theft (Precauções podem impedir roubo de notebook), 25 de abril de 2007.
5. Attrition Data Loss (Desgaste da perda de dados), julho de 2005.
6. O agente Computrace é fornecido desativado e deve ser ativado pelos clientes quando adquirirem um Care Pack. O Care Pack pode ser adquirido por períodos que variam de um a cinco anos.
7. A eliminação remota de dados não está disponível com o Computrace for Netbooks – Standard. Para usar o serviço de Data Delete, o cliente deve primeiramente assinar um acordo de pré-autorização
    e, então, obter tokens RSA SecurID ou códigos de autorização por e-mail do software Absolute. 

* Os sistemas podem precisar de atualização e/ou de hardware adquirido separadamente para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows® 7.
Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições do Windows 7. Consulte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para obter detalhes.

Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As únicas garantias para produtos e serviços HP são as que estão descritas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviçoes. Nada deve ser assumido como parte constituinte de garantia adicional.
A HP não se responsbiliza por erros ou omissões técnicas e editoriais contidos neste documento. 09/23_r1 js Product Number: LY944LA#AC4

©2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
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Resultado da Pesquisa HP Care Pack Central
Serviços HP Care Pack Simplify, Save and Protect A Ofertas Care Pack permitem que você se concentre em sua atividade principal, fornecendo um poderoso portfólio de
serviços para proteger o seu negócio de TI, salvaguardando os ativos digitais e informações confidenciais com consistência global.

Data 22/10/2020
Número do Produto UK703E
Nome do Produto Suporte de hardware HP, no local, no próximo dia útil, para notebooks, 3 anos
País  BR

Visão geral
Quando problemas de hardware aparecem, quanto antes tudo voltar a funcionar, melhor. Conte com nossa experiência com o serviço HP de hardware no local no próximo dia
útil[1] e melhore amplamente o tempo de disponibilidade de seu produto. Com assistência remota de alta qualidade ou suporte conveniente no local disponível no próximo
dia útil, você dispõe de ajuda sempre que precisar para poder voltar ao trabalho.

Benefícios
Estaremos presentes no próximo dia útil[1]: Reparos presenciais, peças e serviços chegam à sua porta exatamente no dia útil seguinte. Nossos especialistas estão a postos
nove horas por dia, cinco dias por semana.[1]
Suporte com o qual você pode contar: Saiba que seu hardware ficará como se fosse novo assim que possível, graças a nosso conhecimento especializado e eficiência em
serviço e suporte.
A ajuda está na linha - ou à sua porta: Nossos especialistas de suporte estão sempre prontos para auxiliá-lo em qualquer situação, seja remotamente por telefone ou
pessoalmente.

Características
Suporte e diagnóstico remotos de problemas
Suporte de hardware no local, no próximo dia útil[1]
Materiais e peças de substituição incluídos
Gerenciamento e procedimentos formais de encaminhamento
Acesso a ferramentas e informações de suporte eletrônico
Suporte e acesso remoto ao sistema HP
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[1] Os níveis dos serviços e o tempo de resposta dos HP Care Packs podem variar dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de aquisição do
hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para mais detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições da HP aplicáveis aos
serviços fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter direitos estatutários adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não
são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições da HP para serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

Especificações
Service Type Reparo no local
Duração 3 anos
Tempo de resposta Resposta no dia útil seguinte
Período de cobertura Dias úteis padrão - 9 horas
Local de serviço No local
Método do serviço Reparo no local
Cobertura da garantia Dentro da garantia
Tipo Care Pack Eletrônico
Código UNSPSC 81111812

Observação: Os Serviços HP Care Pack mostrados como resultado de sua pesquisa, devem ser usados apenas como guia e não constituem garantia de que esses Serviços HP
Care Pack são compatíveis com o tipo de produto selecionado.Para garantir a precisão dos Serviços HP Care Pack, retorne à primeira página, verifique se o país selecionado
está correto e insira um número de produto ou número de série de hardware ou software específico para o qual deseja encontrar Serviços HP Care Pack.

Saiba mais em endereco cpc actualizaçao: www.hp.com/go/cpc

Planos de serviços estendidos permitem estender a cobertura de serviços além do período de garantia básica e estão disponíveis em incrementos de um ano para durações
de um a cinco anos.

Opções de serviços avançados Planos de serviço aprimorados complementares fornecer opções para reparos de PC mais rápidos para ajudar a minimizar interrupções nos
negócios. Os clientes podem escolher dentre uma variedade de opções de suporte que se ajustem a seus requisitos de negócios exclusivos, incluindo serviços no local no
mesmo dia ou no próximo dia útil, troca no próximo dia útil, retirada e devolução e serviço de retorno fora do local.

Serviços de Proteção protegem o investimento em hardware dos clientes contra danos acidentais, perda de equipamento ou perda de dados sensíveis.

Com Proteção contra Danos Acidentais (ADP) Os clientes podem evitar custos de reparação ou substituição inesperados causados por acidentes. Esse serviço opcional pode
ser oferecido em combinação com suporte dentro ou fora do local.

PC Tracking & Recovery também conhecido como Computrace, ajuda os clientes a acompanhar e recuperar dispositivos furtados ou perdidos, além de tornar possível excluir
dados remotamente para proteger informações confidenciais.

Retenção de Mídia com Defeito (DMR) fornece uma unidade de substituição e permite que os clientes mantenham a unidade com defeito que contém os dados confidenciais.
Esse não é um serviço independente; ele pode ser combinado com suporte dentro ou fora do local.
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Serviço de Recuperação de Dados (DRS) é uma solução confiável, pré-contratada e de baixo custo que pode ajudar os clientes a recuperar dados perdidos devido a falhas
mecânicas, malware, erro humano ou erro do sistema operacional.

Serviços de Valor Agregado cuidados de necessidades específicas de segmentos dos clientes, como profissionais que viajam a negócios com frequência. Esses serviços
permitem que recursos de TI permaneçam focados em suas prioridades e tarefas principais, enquanto gerenciamos os serviços, como o Installation and Next Business Day
Hardware Support for Travelers (Instalação e suporte a hardware no próximo dia útil para profissionais em viagem).

Retenção de Mídia com Defeito (DMR) fornece uma unidade de substituição e permite que os clientes mantenham a unidade com defeito que contém os dados confidenciais.
Esse não é um serviço independente; ele pode ser combinado com suporte dentro ou fora do local.

Consulte a Folha de dados e os termos e condições do HP Care Pack para obter os detalhes completos.
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HP BIOS Configuration Utility (BCU)

User Guide
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Confidential computer software. Valid license
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copying. Consistent with FAR 12.211 and

12.212, Commercial Computer Software,

Computer Software Documentation, and

Technical Data for Commercial Items are
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additional warranty. HP shall not be liable for
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contained herein.
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About this guide

This guide might use one or more of the following styles to distinguish elements of text:

Style Definition

<variable> Variables or placeholders are enclosed in angle brackets. For

example, replace <pathname> with the appropriate path, such

as C:\Windows\System. When typing the actual value for the

variable, omit the brackets.

[optional parameters] Optional parameters are enclosed in square brackets. When

specifying the parameters, omit the brackets.

"literal value" Command line text that appears inside quotation marks should

be typed exactly as shown, including the quotation marks.

iii
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iv   About this guide
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1 Getting started

What is HP BIOS Configuration Utility?

HP BIOS Configuration Utility (BCU) is a free utility that enables you to do the following:

● Read available BIOS settings and their values from a supported desktop, workstation, or notebook

computer

● Set or reset Setup Password on a supported desktop, workstation, or notebook computer

● Replicate BIOS settings across multiple client computers

Download the latest version of BCU from http://www.hp.com/go/clientmanagement.

System requirements

Table 1-1  Minimum hardware and software for clients

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, or Windows PE (version 4.0.1.1 or later)

NOTE: BIOS setting management is supported under Windows PE 3.x, 4.0, or 5.0. See WMI support required on page 4.

NOTE: Support of Windows XP and Windows Vista has been deprecated in BCU version 4.0.

Installation

Run the BCU SoftPaq to install its contents to the folder <PROGAMFILESDIR>\Hewlett-Packard

\BIOS Configuration Utility\, where <PROGAMFILESDIR> is the Program Files folder on the

target system (e.g. C:\PROGRAM FILES). The resulting files at the target folder include:

● BIOSConfigUtility.exe

● BIOSConfigUtility64.exe

● HPQPswd.exe

● HPQPswd64.exe

● Internet shortcut to BIOS Configuration Utility User Guide.pdf

What is HP BIOS Configuration Utility? 1
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2 Command line parameters

Use the following syntax to run BCU:

BIOSConfigUtility.exe <options>

—or—

BIOSConfigUtility64.exe <options>

The valid options are:

Parameter Description

/Get:"filename"

—or—

/GetConfig:"filename"

Gets the configuration data.

NOTE: If "filename" is empty, BCU writes configuration data to the output

console.

/Set:"filename"

—or—

/SetConfig:"filename"

Modifies the system BIOS configuration. Accepts only REPSET formatted files.

/cspwdfile:”filename”

—or—

/CurSetupPasswordFile:”filename”

—or—

/cpwdfile:”filename”

Specifies the current BIOS Setup Password by providing an encrypted password

file. Current password should be provided when changing BIOS settings or

password. Can specify only one current password file. Use HPQPswd.exe to

generate password file. See Password management on page 6 for additional

details on this utility.

NOTE: Requires BCU version 3.0.1.1 or later.

If using a BCU version earlier than 4.0.1.1, use /cspwdfile:”filename”.

/nspwdfile:”filename”

—or—

/NewSetupPasswordFile:”filename”

—or—

/npwdfile:”filename”

Specifies the new BIOS Setup Password by providing an encrypted password file.

To remove the password, use /npwdfile:””. Use HPQPswd.exe to generate

the password file. See Password management on page 6 for additional details

on this utility.

NOTE: Clearing the BIOS Setup Password will remove all BIOS Users.

Requires BCU version 3.0.1.1 or later.

If using a BCU version earlier than 4.0.1.1, use /nspwdfile:”filename”.

/?

—or—

/Help

Displays a help message.

/SetDefaults Sets BIOS settings to their default values.

NOTE: /SetDefaults does not change every possible value; also, it does not

change settings on an individual basis.

/verbose When used with /Set, displays details about each setting, such as success, the

reason for failure (warning), or failure code (error).

/WarningAsErr When used with /Set, displays details about each setting. Unlike /verbose,

any settings not applied due to warnings cause BCU to return program error code

13 instead of success.

2 Chapter 2   Command line parameters
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Parameter Description

NOTE: Requires BCU 3.0.11.1 or later. When both /verbose and /

WarningAsErr are used, /WarningAsErr will take precedence.

/Unicode Checks platform support for Unicode passwords only. If not supported, returns

error code 32. Use only in batch files; this command is not compatible with other

commands.

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/log Generates the log folder and log file default to the executable folder.

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/getvalue Gets the value of a given setting without using the config file.

Example: BCU.exe /getvalue:”Asset Tracking Number”

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/setvalue Sets the value of a given setting without using the config file.

Example: BCU.exe /setvalue:”Asset Tracking 

Number”,”12345678”

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

3
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3 BIOS configuration

BCU is a Windows-based tool that lets you create standard configuration settings and deploy them across the

enterprise. By creating a configuration text file with only the setting you want to change, you can deploy it to

all systems in the enterprise. If a particular system does not support the specified setting, it will be ignored.

WMI support required

BCU requires HP custom WMI namespace and WMI classes (at the namespace root\HP\InstrumentedBIOS)

provided by BIOS. BCU will only support models with a WMI-compliant BIOS, which are most commercial HP

desktops, notebooks, and workstations.

Before running BCU, it is helpful to make sure that the HP BIOS WMI classes are in the namespace root\HP

\InstrumentedBIOS. When using BCU in WinPE, ensure that the WMI component is added to the boot image

using Microsoft® Deployment Image Servicing and Management (DISM) tool.

Replicated setup

To create, save, and deploy the configuration settings, complete the following procedure:

1. Run the program BIOSConfigUtility.exe using the /GetConfig:config.txt command-line

parameter.

2. Edit the file config.txt. Remove properties that you do not want to change and modify the other

properties.

NOTE: Some properties, such as model and manufacturer, are read-only. Such properties will be

ignored with a warning if specified during /SetConfig.

NOTE: If a property value has not changed in the input configuration file from its existing value in

BIOS, it will be skipped during /SetConfig. It is recommended to remove such settings during /

SetConfig operation.

NOTE: If a property name or value is invalid or does not exist on the client system, such settings will

be ignored with a warning during /SetConfig.

The following config.txt example shows a configuration file that changes some properties:

BIOSConfig 1.0

;

; Originally created by BIOS Configuration Utility

; Version 4.0.10.1

; Date="2015-03-20" Time="14:37:40" UTC="-5"

;

; Found 214 settings

Asset Tracking Number

CORPTAG001ABCDEF

4 Chapter 3   BIOS configuration
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Removable Media Boot

Enable

*Disable

Removable Media Write

Enable

*Disable

Enter Ownership Tag

property of company XYZ

Boot Order

Network Controller

PnP Device#1

Hard Drive (C:)

CD-ROM Drive

IDE CD-ROM Drive

Multibay Device (A: or CD-ROM)

Diskette Drive (A:)

USB device

Cover Lock

Unlock

*Lock

3. Run BIOSConfigUtility.exe with the /SetConfig:config.txt command-line parameter to apply

the settings contained in config.txt.

Important notes

● The /Set and /Get functionality is supported on select commercial desktop, mobile, and workstation

systems. Supported settings vary by model.

● In BCU version 4.0.1.1 and later, the first line of the configuration file must be the word “BIOSConfig”,

follow by the file format version, currently 1.0. For backwards compatibility, the word “English” is

accepted. This keyword is deprecated and support may be removed in the future. For BCU versions

earlier than 4.0.1.1, the first line must be the word “English”.

● The settings are indented with a tab character.

IMPORTANT: Indenting with space characters will not work.

● There is no space between /command: and the filename.

● Arguments containing spaces must be entered within quotes.

● For commands that contain two comma-separated arguments, there must not be a space before or

after the comma.

Replicated setup 5
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● Only password changes are guaranteed to take effect immediately and without a reboot. All other

settings might not take effect until after a reboot.

● The exact strings for some boot devices may vary between models. For example, the network controller

for Boot Order was identified with the tag “PNP Device #1” on one system and “Network Controller” on

newer systems. If your environment includes a mix of systems, then ensure that all known values for a

particular boot device are placed together in the list relative to the next type of boot device. See the

example above. Devices not found on the system are ignored. See the example above, noting that CD-

ROM is specified several different ways.

● It is recommended that you do not mix replicated setup changes with software updates that include

BIOS firmware updates. It is a best practice to perform each operation independently and to restart the

system between each operation. This procedure accommodates cases in which the internal structure of

BIOS configuration setting information changes between BIOS revisions.

Password management

BCU also has the ability to establish, modify, and remove the BIOS setup password. Use the HP Password

Encryption Utility (HPQPswd.exe) to create the password file needed to specify new or current password. It is

available at HP Client Management Solutions website at http://www.hp.com/go/clientmanagement. See HP

Password Encryption Utility on page 16 for password utility usage samples.

Use the following sample command to create a setup password on a system with no existing password:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"new password.bin"

Use the following sample command to modify the BIOS setup password use:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"new password.bin" /cspwdfile:"current

password.bin"

Use the following sample command to remove the BIOS setup password use:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"" /cspwdfile:"current password.bin"

NOTE: A password change command can be combined with BIOS configuration, in which case the password

is modified before the configuration is applied.

BIOSConfigUtility.exe /set:"configuration.txt" /nspwdfile:"new

password.bin"

6 Chapter 3   BIOS configuration
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Comments

BCU configuration files support adding comments by using the ‘;’ (semicolon) character. Any line that begins

with‘;’ is treated as a comment. The white space (including tab) in front of ‘;’ is ignored. The comment does

not carry over to the next line.

Example usage of comments:

BIOSConfig 1.0

; This file shows usage of comments in configuration files

; Below is an example of comments using semicolon at beginning of line

Sunday

; *Disable

; Enable

; Below is an example of comments using semicolon after white space 

(includes tab)

Monday

 ;*Disable

 ;Enable

; Below is an example where the semicolon is NOT considered as a comment.

Parallel Port

 IO=3BC; IRQ=7

 IO=378; NOT comment

Comments 7
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A Error codes

Table A-1  Error codes

Error code Description Notes

0 Success Operation succeeded.

1 Not Supported WMI result code – Setting is not supported on system.

2 Unknown WMI result code – Operation failed for unknown reason.

3 Timeout WMI result code – Operation timed out.

4 Failed WMI result code – Operation failed.

5 Invalid Parameter WMI result code – A parameter is missing or wrong type.

6 Access Denied WMI result code – Setting modification failed due to BIOS permissions.

10 Valid password not provided. BCU was unable to find a valid password on the command line in the

following cases:

● When attempting to change the password, the correct password

was not provided.

● When attempting to change the password, the new password did

not satisfy password requirements for the platform.

● When attempting to change setting values, the correct password

was not provided.

11 Config file not valid. BCU was unable to locate the configuration file or unable to read the file

at the specified path.

12 First line in config file is not the keyword

“BIOSConfig”.

First line in the configuration file must be the word “BIOSConfig”

followed by the file format version, currently “1.0”.

13 Failed to change setting. BCU failed to change one or more settings. Use /verbose or /

WarningAsErr to get status per setting.

14 BCU not ready to write file. Not used.

15 Command line syntax error. Possible reasons for this error include the following:

● Invalid command line option specified. Use /? or /Help for

available options.

● Invalid combination of command line options used.

● Multiple password files were specified. Only one new or current

setup password file can be provided on command line.

● No configuration file name was specified with /set.

● No file name was specified with /cspwdfile or /nspwdfile.

16 Unable to write to file or system. BCU was unable to connect to HP BIOS WMI. WMI classes are corrupted

or the system is not supported. See the section WMI support required

on page 4 for additional information.

17 Help is invoked. Show usage text.

8 Appendix A   Error codes
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Table A-1  Error codes (continued)

Error code Description Notes

18 Setting is unchanged. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS and do

not affect BCU return code.

19 Setting is read-only. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

20 Invalid setting name. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

21 Invalid setting value. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

23 Unable to connect to HP BIOS WMI

namespace.

System not supported. Unable to connect to HP BIOS WMI namespace:

root\HP\InstrumentedBIOS. See the section WMI support required

on page 4 for additional information.

24 Unable to connect to HP WMI namespace. System not supported. Unable to connect to HP WMI namespace: root

\HP. See the section WMI support required on page 4 for additional

information.

25 Unable to connect to PUBLIC WMI

namespace.

System not supported. Unable to connect to PUBLIC WMI namespace:

root\CIMV2. Ensure that WMI service is enabled and running.

30 Password file error. Unable to read or decrypt the password file.

31 Password is not F10 compatible. If a platform does not support Unicode passwords, BCU can set and

change the password, but the password will not function in F10 Setup.

BCU must be used to change or clear it.

32 Platform does not support Unicode

passwords.

Returned when the /Unicode option is used to check for support.

33 No settings to apply found in Config file. Config file contains no settings or they are commented out.

9
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B Sample configuration file

This configuration file shows a partial list of the BIOS settings for an HP ZBook 15:

BIOSConfig 1.0

;

; Originally created by BIOS Configuration Utility

; Version: 4.0.1.1

; Date="2014-09-17" Time="09:39:33" UTC="-5"

;

; Found 244 settings

;

Manufacturer

Hewlett-Packard

Product Name

HP ZBook 15

System Board ID

1909

Universal Unique Identifier(UUID)

7FAC190ABD17E411A132884C5F06E0FF

Processor Type

Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ CPU

SKU Number

D5H49AV#ABA

Warranty Start Date

00/00/0000

Processor Speed

2.80GHz

Sunday

*Disable

Enable

Monday

*Disable

Enable

10 Appendix B   Sample configuration file
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Tuesday

*Disable

Enable

Wednesday

*Disable

Enable

Thursday

*Disable

Enable

Friday

*Disable

Enable

Saturday

*Disable

Enable

BIOS Power-On Time (hh:mm)

00:00

PCID Version

A3.00

System Configuration ID

A3008DD20303

Define Custom URL

Total Memory Size

16384 MB

Memory Slot 1 Information

Top - Slot 2 (under) Hynix/Hyundai 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 2 Information

Bottom-Slot 2(right) Samsung 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 3 Information

Top - Slot 1 (top) Hynix/Hyundai 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 4 Information

Bottom-Slot 1(left) Samsung 4096 MB @ 1600 MHz

Define Customized Boot Option

11
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Enter Feature Byte

3X47676J6S6b7M7Q7U7W7saBaw.BQ

Enter Build ID

13WWAVCW601#SABA#DABA

BIOS Date

06/24/2014

System BIOS Version

L70 Ver. 01.10

Serial Number

CND3220CMX

Video BIOS Revision

Intel(R) GOP Driver [5.0.1028]

Video BIOS Revision 2

nVidia 05/15/14

Keyboard Controller Version

94.51

Ownership Tag

Asset Tracking Number

Primary Battery Serial Number

13577 5/4/2013

Serial port

*Disable

Enable

Thunderbolt port

DisplayPort only

PCIe and DisplayPort

*PCIe and DisplayPort - require user approval for Thunderbolt 

legacy devices

Secondary Battery Serial Number

No Battery Present

Parallel port

*Disable

Enable

Flash media reader

12 Appendix B   Sample configuration file
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Disable

*Enable

USB Port

Disable

*Enable

Express Card Slot

Disable

*Enable

Smart Card

*Disable

Enable

WWAN FCC ID

No Device Present

WLAN FCC ID

PD96235ANH

Bluetooth FCC ID

PD96235ANH

System Board CT

PXXXXA2WV4PYXW

Product Family

103C_5336AN G=D L=BUS B=HP S=ELI

eSATA Port

Disable

*Enable

GPS FCC ID

No Device Present

MicroCode Revision

16

Language

*English

Francais

Deutsch

Espanol

Italiano

Dansk

13
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Nederlands

Suomi

Japanese

Norsk

Portugues

Svenska

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Custom Logo

*Disable

Enable

CD-ROM boot

*Disable

Enable

Fast Boot

Disable

*Enable

Backlit Keyboard Timeout

*5 secs.

15 secs.

30 secs.

1 min.

5 mins.

Never

SD Card boot

*Disable

Enable

Floppy boot

*Disable

Enable

PXE Internal NTC boot

*Disable

Enable

Legacy Boot Order

14 Appendix B   Sample configuration file
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mSATA Drive

Notebook Upgrade Bay

Notebook Hard Drive

USB Floppy

USB CD-ROM

USB Hard Drive

Notebook Ethernet

Dock Upgrade Bay

eSATA Drive

Boot Device 13

...

15
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C HP Password Encryption Utility

The HP Password Encryption Utility (HPQPswd.exe) accepts a password entered by the user, encrypts the

password, and then stores it in a file for use by the BIOS. This utility can be used in either command-line

mode or GUI mode. To run it in GUI mode, double click the executable or run without parameters.

HP recommends using a strong password to protect managed assets.

The following is a sample command to create a password file in silent mode:

HpqPswd.exe /s /p"12345678" /f"sample password.bin"

In this example, /p specifies the password and /f specifies the name and path of the encrypted file.

NOTE: Use the /? command to invoke help for additional information on the password utility.

HPQPswd.exe currently supports a maximum of 32 characters.

16 Appendix C   HP Password Encryption Utility
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Especificações do notebook HP ProBook 445 G7

 Imagem do produto

 Sistemas operacionais

 Processadores

 Placa de vídeo

 Monitor

 Armazenamento/unidades

 Memória

 Portas/slots

 Conexão em rede/comunicação

 Áudio/multimídia

 Teclados/dispositivos apontadores/teclas de função

 Software/segurança

 Energia

 Especificações físicas

Suporte ao Cliente HP - Base de Conhecimento

Página Inicial Produtos Softwares e drivers Diagnósticos Contato Suporte de Negócios   

Imagem do produto

  

 Explorar Comprar Suporte 

 Fazer login /  Registrar-se 
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Sistemas operacionais

Recurso Descrição

Pré-
instalado
(Windows)

Windows 10 Pro 64 (licença National Academic)

OBSERVAÇÃO: Alguns dispositivos de uso acadêmico são atualizados automaticamente

para o Windows 10 Pro Education através do Windows 10 Anniversary Update. Os
recursos variam.

Windows 10 Pro 64
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 64
Windows 10 Enterprise 64 (suporte via Web)

OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões

do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers e software atualizados e/ou
adquiridos separadamente ou atualizações do BIOS para tirar o máximo proveito da
funcionalidade do Windows. As atualizações automáticas do Windows 10 estão sempre
ativadas. Podem ser aplicadas taxas do provedor de serviços de Internet e exigidos
requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações.

Pré-
instalado
(outro)

FreeDOS 1.2

Precisa

de

ajuda?
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OBSERVAÇÃO: De acordo com a política de suporte da Microsoft, a HP não oferece suporte ao sistema

operacional Windows 8 ou Windows 7 em equipamentos configurados com processadores Intel e AMD de
sétima geração ou posteriores nem oferece drivers para Windows 8 ou Windows 7.

OBSERVAÇÃO: Os processadores com múltiplos núcleos foram projetados para melhorar o desempenho de

determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos de software se beneficiarão
necessariamente do uso dessa tecnologia. O desempenho e a frequência de clock variam de acordo com a
carga de trabalho dos aplicativos e as configurações de hardware e software. A numeração da AMD não
representa uma medida de desempenho superior. O desempenho de frequência burst máxima da AMD

varia de acordo com o hardware, o software e a configuração geral do sistema. A velocidade do

processador define o modo de desempenho máximo; os processadores funcionarão em velocidades mais
baixas quando no modo de otimização de bateria.

Processadores

Recurso Descrição

APU AMD Ryzen 3 4300U com placa de vídeo AMD
Radeon

2,7 GHz de clock básico, até 3,7 GHz de aumento máximo de
clock

Cache L3 de 4 MB
4 núcleos

APU AMD Ryzen 5 4500U com placa de vídeo AMD
Radeon

2,3 GHz de clock básico, até 4,0 GHz de aumento máximo de
clock

8 MB de cache L3
6 núcleos

APU AMD Ryzen 7 4700U com placa de vídeo AMD
Radeon

2,0 GHz de clock básico, até 4,1 GHz de aumento máximo de
clock

8 MB de cache L3
8 núcleos

Chipset Integrado ao processador

Placa de vídeo

Recurso Descrição

Integrada Gráficos AMD Radeon

Precisa

de

ajuda?
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OBSERVAÇÃO: Conteúdo de alta definição (HD) é necessário para visualizar imagens em alta definição. As

resoluções dependem dos recursos do monitor e das configurações de resolução e profundidade de cores.
A tela de privacidade integrada HP Sure View é um recurso opcional que deve ser configurado na compra e
foi projetado para funcionar na orientação paisagem.

Recurso Descrição

Compatível

Decodificação HD, DX12 e HDMI 1.4

OBSERVAÇÃO: Conteúdo de alta definição (HD) é necessário para visualizar imagens em

alta definição.

Monitor

Recurso Descrição

Monitor não
sensível ao
toque

35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal HD SVA eDP antirreflexo com retroiluminação por LED slim, 220
cd/m², 45% NTSC (1366 x 768)

35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal HD SVA eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 220 cd/m², 45% NTSC para câmera HD (1366 x 768)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal HD SVA eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 220 cd/m², 45% NTSC para câmera HD e IR (1366 x 768)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD IPS eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 250 cd/m², 45% NTSC (1920 x 1080)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD IPS eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 250 cd/m², 45% NTSC para câmera HD (1920 x 1080)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD IPS eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 250 cd/m², 45% NTSC para câmera HD e IR (1920 x 1080)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD eDP e PSR antirreflexo com retroiluminação por
LED plano, 1000 cd/m², 72% NTSC para privacidade da webcam HD (1920 x 1080)

OBSERVAÇÃO: Compatível com moldura fina.

HDMI 1.4 Suporta resoluções de até 4K a 30 Hz

Armazenamento/unidades

Recurso Descrição

Precisa

de

ajuda?
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OBSERVAÇÃO: Para unidades de estado sólido ou de disco rígido, GB = 1 bilhão de bytes; TB = 1 trilhão de

bytes. A capacidade formatada real é menor. Até 30 GB (no Windows 10) são reservados para o software
de recuperação do sistema.

OBSERVAÇÃO: Devido à natureza de alguns módulos de memória de terceiros fora do padrão industrial,

recomendamos o uso de memória da marca HP para garantir a compatibilidade. Se as velocidades de
memória forem variadas, o sistema será executado na velocidade de memória mais baixa.

Recurso Descrição

Armazenamento principal em unidade de estado sólido M.2

SSD SATA 128 GB M.2 TLC

SSD 256 GB PCIe NVMe M.2 econômico
SSD 512 GB PCIe NVMe M.2 TLC
SSD 512 GB PCIe NVMe M.2 econômico

Discos rígidos SATA principais
500 GB 7200 RPM

1 TB 5400 RPM

Memória

Recurso Descrição

Padrão

DDR4-PC4 SODIMMS

Compatível com memória de canal duplo
(2) Slots SODIMM de canal duplo (os dois slots podem ser acessados e atualizados pelo
cliente)

Configurações

32 GB DDR4-3200 SDRAM (16 GB x 2)

16 GB DDR4-3200 SDRAM (8 GB x 2)
16 GB DDR4-3200 SDRAM (16 GB x 1)
12 GB DDR4-3200 SDRAM (8 GB x 1 e 4 GB x 1)
8 GB DDR4-3200 SDRAM (8 GB x 1)
8 GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB x 2)
4 GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB x 1)

Máximo 32 GB

Portas/slots

Precisa

de

ajuda?
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Recurso DescriçãoRecurso Descrição

Portas

(1) Conector USB 3.1 Type-C Gen 1 (fornecimento de energia, DisplayPort)

(2) USB 3.1 Gen 1
(1) USB 2.0 (porta alimentada)
(1) RJ-45
(1) Conector combinado de fone de ouvido/microfone
(1) Porta de alimentação CA
(1) HDMI 1.4

OBSERVAÇÃO: Cabo HDMI vendido separadamente.

Slot
(1) Trava de segurança padrão

(1) Leitor de cartão SD (suporta SD, SDHC e SDXC)

Conexão em rede/comunicação

Recurso Descrição

Rede
local
sem fio
(WLAN)

Combinação Intel Dual Band Wireless-AC 9260 802.11ac (2x2) Wi-Fi e Bluetooth 5, sem vPro

Combinação Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX200 802.11ax (2x2) e Bluetooth 5, sem vPro
Combinação Realtek RTL8822CE Wi-Fi 802.11ac (2x2) e Bluetooth 5

OBSERVAÇÃO: É necessário ter um ponto de acesso sem fio e serviço de Internet (não

incluídos). A disponibilidade dos pontos de acesso públicos sem fio é limitada. As
especificações da WLAN 802.11 são provisórias, não finais. Se as especificações finais
forem diferentes das especificações provisórias, a capacidade de comunicação do
notebook com outros dispositivos WLAN 802.11 poderá ser afetada.

Ethernet

NIC Realtek RTL8111EP 10/100/1000 GbE

OBSERVAÇÃO: O termo "10/100/1000" ou "Gigabit" Ethernet indica conformidade com o

padrão IEEE 802.3ab para Gigabit Ethernet e não implica velocidade de operação real de 1
Gb/s. Para transmissão de alta velocidade, são necessários conexão a um servidor Gigabit
Ethernet e infraestrutura de rede.

Áudio/multimídia

Recurso Descrição

Precisa

de

ajuda?
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Recurso Descrição

Áudio
Microfone integrado (mono ou matriz dupla)

(2) Alto-falantes estéreo integrados

Alimentação do alto-
falante

2 W/4 ohm por alto-falante

Câmera

Câmera HD 720p

Câmara HD e IR 720p (vendida separadamente)

OBSERVAÇÃO: Conteúdo de alta definição (HD) é necessário para visualizar

imagens em alta definição.

Teclados/dispositivos apontadores/teclas de função

Recurso Descrição

Teclado
premium HP

Resistente a derramamentos com função de retroiluminação opcional

OBSERVAÇÃO: O teclado com iluminação é um recurso opcional que deve ser

configurado no momento da compra.

Dispositivo
apontador

Clickpad com suporte a gestos multitoque

Teclas de
função

Teclas de função

F1 – Alternar tela
F2 – Sem função ou liga/desliga SureView
F3 – Diminuir brilho
F4 – Aumentar brilho
F5 – Áudio mudo
F6 – Diminuir volume
F7 – Aumentar volume
F8 – Microfone mudo
F9 – Sem função ou alternar retroiluminação
F10 – Num lock
F11 – Alternar Wi-Fi
F12 – Suspender
Funções ocultas
Fn + R - Break
Fn + S - System Rq
Fn + C - Scroll Lock

Precisa

de

ajuda?
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Software/segurança

Recurso Descrição

BIOS

HP BIOSphere Gen5 (disponível em plataformas selecionadas com processadores de
oitava geração)

HP Sure Start Gen5 (disponível em plataformas selecionadas com
processadores de oitava geração)
HP DriveLock/HP Automatic DriveLock
Atualização de BIOS via rede
Autenticação na inicialização
Segurança do registro mestre de inicialização
Secure Erase (métodos descritos na publicação especial 800-88 do National
Institute of Standards and Technology)
Autenticação na pré-inicialização
Módulo Absolute Persistence

OBSERVAÇÃO: O agente Absolute é ativado quando os clientes ativam

uma assinatura adquirida. As assinaturas podem ser adquiridas para
períodos de vários anos. O serviço é limitado; consulte a Absolute para
disponibilidade fora dos EUA. A Garantia de Recuperação Absolute é uma
garantia limitada. Certas condições se aplicam. O Data Delete é um
serviço opcional fornecido pela Absolute Software. Se for utilizado, a
Garantia de Recuperação se tornará nula e sem efeito. Para usar o
serviço Data Delete, os clientes devem primeiro assinar um contrato de
pré-autorização e obter um PIN ou adquirir um ou mais tokens RSA
SecurID da Absolute Software.

Comunicação/conectividade HP Connection Optimizer

Software de valor agregado
HP

Suporte às teclas de acesso HP

HP Image Assistant
HP Jumpstart
HP Support Assistant (requer Windows e acesso à Internet)
Software HP Noise Cancellation

Produtos Microsoft Compre o Office (vendido separadamente)

Precisa

de

ajuda?

Proposta DOC TECNICOS ITEM 02 EMPRESA PLUGNET (0805475)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2194

javascript:void(0)
javascript:void(0)


04/11/2020 Especificações do notebook HP ProBook 445 G7 | Suporte ao cliente HP®

https://support.hp.com/br-pt/document/c06618986#AbT5 9/12

Recurso Descrição

Capacidade de
gerenciamento

Pacotes de drivers HP (disponíveis para download)

HP System Software Manager (SSM) (disponível para download)
Utilitário de configuração do BIOS HP (BCU) (disponível para download)
HP Client Catalog (disponível para download)
Kit de integração de gerenciamento HP Gen3 para Microsoft SCCM (disponível
para download)

OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre software de gerenciamento,

acesse a página de soluções de gerenciamento de clientes HP.

Segurança

HP Client Security Manager Gen5 (requer Windows e disponível em plataformas
selecionadas)

Sensor de impressão digital HP (vendido separadamente ou como recurso
opcional)
Microsoft Defender (aceitação e conexão com a internet necessárias para
atualizações)
Para Windows 10, Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (Infineon SLB9670)
Certificação Common Criteria EAL4+

Outros recursos de
segurança padrão

Ativação/desativação de porta serial, USB (via BIOS)

Senha de inicialização (via BIOS)
Senha de configuração (via BIOS)
HP Sure Click (disponível em plataformas HP selecionadas; suporta Internet
Explorer, Google Chrome e Chromium)
HP Sure Sense (requer Windows)
Suporte para dispositivos com cadeados e trava de cabo de chassi

Energia

Recurso Descrição

Precisa

de

ajuda?
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Recurso Descrição

Fonte de
alimentação

Adaptadores

Adaptador CA HP Smart 65 W externo
Adaptador CA HP Smart 65 W EM externo
Adaptador HP Smart 65 W USB Type-C
Adaptador CA HP Smart 45 W externo
Adaptador USB Type-C HP Smart 45 W
Cabos de força
Plugue de 3 fios - 1 m (3,28 pés)
Plugue de 3 fios - 1,8 m (5,9 pés)
Plugue de 2 fios - 1 m (3,28 pés)
Cabo de força formato cabeça de pato - 1 m (3,28 pés)
Cabo de força formato cabeça de pato - 1,8 m (5,9 pés)

OBSERVAÇÃO: A disponibilidade pode variar conforme o país/região.

Bateria principal

HP íon-lítio de 3 células, longa vida, 45 Wh

OBSERVAÇÃO: A bateria é interna e não pode ser substituída pelo cliente.

Manutenção pela garantia.

Peso da bateria 0,22 kg (0,49 lb.)

Especificações físicas

Recurso Descrição

Peso

A partir de 1,6 kg (3,53 lb.)

OBSERVAÇÃO: O peso varia de acordo com a configuração e os componentes.

Dimensões (L x P x A) 32,41 x 23,77 x 1,80 cm (12,76 x 9,36 x 0,71 pol.)

Precisa

de

ajuda?
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Opções adicionais de suporte

Faça uma pergunta na nossa página

de Comunidade de Suporte HP

Ir agora

Entre em contato com um de nossos

agentes de suporte

Contate-nos

País/região:  Brasil 

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com

investidores

Impacto sustentável

Relações Públicas

(POR)

A Oficina

Como comprar

Loja Online

Ligue para um

revendedor HP

Encontre um

revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Registrar seu produto

Verificar o status do

reparo

Parceiros da HP

Programa HP Partner

First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

Permaneça conectado

    

Por favor, ajude-nos a melhorar fornecendo comentários sobre a sua ex

Este documento foi útil?

Sim Não

Precisa

de

ajuda?
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Recalls |  eciclagem de produtos |  Acessibilidade |  Mapa do site |  Privacidade |  Termos de uso |

Opções de cookies e anúncios

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
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de
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ITEM PÁG

2

Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 10.000 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2200 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);

ANEXO 02

O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação);
ANEXO 01

Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W. ANEXO 01

Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente 

para o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas 

genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, 

já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e 

voltada ao mercado coorporativo;

DECLARAÇÃO 

HP

Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura 

serão aceitos;

Anexo 00 - PÁG. 

05

Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a 

este requisito através de firmware/software;

Anexo 00 - PÁG. 

03

Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.
Anexo 00 - PÁG. 

07

Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado;

DECLARAÇÃO 

HP

O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar 

a URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de 

forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior;

Anexo 11

Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB;
ANEXO 28 - 

PÁG. 04 e 05

Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe;

ANEXO 16 - 

Pág. 01 e 

ANEXO 14 - 

PÁG. 64 a 68 e 

anexo 25

BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura 

no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação 

de imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento 

de rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e 

Software de Gerenciamento;

ANEXO 24

Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento.

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 16GB padrão DDR4-2666 ou superior;

ANEXO 00 - 

PÁG. 07 -  e 

PROPOSTA 

(Resumo PN)

O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) 

padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado 

originalmente.

ANEXO 00 - 

PÁG. 07

ARMAZENAMENTO:

NOTEBOOK - TIPO 02:

DESCRIÇÃO

PROCESSADOR:

PLACA MÃE:

BIOS:

MEMÓRIA:
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Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou 

superior.

ANEXO 00 - 

PÁG. 07  e 

PROPOSTA 

(Resumo PN)

01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III;

ANEXO 00 - 

Pág. 18 e Anexo 

30 pág. 05

Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo 

A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de 

portas solicitadas;

ANEXO 00 - 

Pág. 11

01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
ANEXO 00 - 

Pág. 02

01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;
ANEXO 00 - 

Pág. 01

01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
ANEXO 00 - 

PÁG. 07

01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
ANEXO 00 - 

PÁG. 07

01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
ANEXO 00 - 

PÁG. 07

01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
ANEXO 00 - 

PÁG. 12

Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
ANEXO 00 - 

Pág. 03

Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
ANEXO 00 - 

Pág. 02

Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada.

ANEXO 00 - 

Pág. 06

1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB;
ANEXO 01 - 

Pág. 02

A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. ANEXO 29

Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;

ANEXO 01 - 

Pág. 05 e 

PROPOSTA 

(Resumo PN 

HP)

Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão FullHD.

ANEXO 01 - 

Pág. 16 e 

PROPOSTA 

(Resumo PN 

HP)

 Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conectorRJ-45;
ANEXO 00 - 

Pág. 02 e 07

Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits.
ANEXO 00 - 

PÁG. 07

Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
ANEXO 00 - 

PÁG. 19

Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP eAES;
ANEXO 00 - 

PÁG. 20

Homologado pela ANATEL. ANEXO 13

INTERFACES:

VÍDEO:

REDE:

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS:

TELA:
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Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
ANEXO 00 - 

PÁG. 08

Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
ANEXO 14 - 

PÁG. 28

Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;

ANEXO 00 - 

PÁG. 08 e 

ANEXO 30 Pág. 

07

Possuir microfone integrado ao gabinete;
ANEXO 00 - 

PÁG. 08

No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado 

da mesma forma automática quando necessário;

DECLARAÇÃO 

HP

Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação.
N/A

Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com;
DECLARAÇÃO 

HP

Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função;
ANEXO 14 - 

PÁG 13

Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções;
ANEXO 14 - 

PÁG 13

A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão 

ou por uso prolongado;

DECLARAÇÃO 

HP

O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.
ANEXO 00 - 

PÁG. 08

Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
ANEXO 00 - 

PÁG. 03

Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
ANEXO 00 - 

PÁG. 11

Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte do 

projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação.

ANEXO 00 - 

PÁG. 01

Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no 

mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

ANEXO 00 - 

PÁG. 31 e pág. 

11

Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem.
ANEXO 00 - 

PÁG. 30

Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: ANEXO 03

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em modo 

persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto 

ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades:

ANEXO 03 e 03 

A

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou reutilizado em caso de 

substituição doHD;

ANEXO 03 A e 

03 B

Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos;
ANEXO 03 A e 

03 B

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um mapa os endereços, 

data e hora da conexão;

ANEXO 03 A e 

03 B

As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um console web;
ANEXO 03 A e 

03 B

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente e 

pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, 

através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.

ANEXO 03 A e 

03 B

GABINETE:

BATERIA E FONTE:

ÁUDIO:

TECLADO E MOUSE:

SEGURANÇA E RASTREAMENTO:
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A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer através 

do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público 

de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades solicitadas;

ANEXO 03

Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: N/A

Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os 

dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em conformidade 

e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catálogo público; 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-2608ENW

ANEXO 23

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 

smartcard;

ANEXO 21 - 

PÁG. 13 A 26

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc.

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e diagnósticos 

com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;
ANEXO 25 e 22

Verificar a validade da garantia do seu hardware; ANEXO 15

Receber notificações de atualizações importantes de drivers do seuhardware; ANEXO 22

Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;
DECLARAÇÃO 

HP

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria e armazenamento. ANEXO 25 e 26

O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado;

ANEXO 00 - 

PÁG. 4

Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para 

recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

ANEXO 11

Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas 

dos respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

ANEXO 20

01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs; ANEXO 10

Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou 

em regime de OEM.
ANEXO - 19

O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 

comprovado através do respectivo certificado;
ANEXO 04

Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em 

Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações 

emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a 

adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações; compatibilidade 

eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), em relação aos bens de 

informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012;

ANEXO 05

SOFTWARE:

ACESSÓRIOS:

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE:
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Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição 

pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI;

ANEXO 06 e 07

O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl).

ANEXO 09

O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta 

e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no 

local (on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do 

equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da 

mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais, folders, etc;

DECLARAÇÃO 

HP

Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição 

normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis.
PROPOSTA

Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou 

regime de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o 

mesmo padrão de cor;

DECLARAÇÃO 

HP

Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a 

política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar 

perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando 

solicitada.

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente;

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente;

PONTO A 

PONTO

Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante;

ANEXO 14

Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca;

DECLARAÇÃO 

HP

A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda 

da garantia;

DECLARAÇÃO 

HP

Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que 

permita verificar a garantia do equipamento da inserção do seu número de série;
ANEXO 15

O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas 

e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada 

no gabinete. Deve indicar endereço;

ANEXO 16

A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de 

sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não possua o software em seu “WebSite”, deverá 

fornecer juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o 

diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção 

da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos

ANEXO 16

OUTROS REQUISITOS:

GARANTIA E SUPORTE:
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A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet 

do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet.

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade 

onsite, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso 

não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da 

apresentação de documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência 

técnica que será responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados.

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder 

impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um 

dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração 

expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo 

atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração 

do fabricante deverá ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao 

procurador os poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas.

DECLARAÇÃO 

HP

Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item 

VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

DECLARAÇÃO 

HP

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes.

DECLARAÇÃO 

HP

A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de SITE 

na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para executar a 

logística reversa

DECLARAÇÃO 

HP e ANEXOS 

17 e 18

O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante.

DECLARAÇÃO 

HP e ANEXOS 

17 e 18

A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

DECLARAÇÃO 

HP e ANEXOS 

17 e 18

O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. ANEXO 17

LOGÍSTICA REVERSA:
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Executive summary 
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI is a firmware (BIOS) feature, present on some HP Workstation models, to 
download and execute HP PC Hardware Diagnostics UEFI, and to upload results.

Overview of Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI 
The Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI feature consists in a BIOS wrapper that initializes the network interface, 
sets up a RAM disk, downloads the HP PC Hardware Diagnostics UEFI package from a pre-configured server, verifies its 
digital signature, executes it, optionally uploads the diagnostics logs to a separate pre-configured server, and reboots.

The diagnostics package can be downloaded from hp.com or from a customer server. Results can be uploaded to a 
customer-defined repository. No local storage (such as a disk drive or USB stick) is required to run the diagnostics from 
the network�

Diagnostics can be run on demand in interactive mode, from the BIOS Startup menu (Esc) or from Computer Setup (F10), 
and can also be run unattended, following a schedule. The actual set of diagnostics to run is also configurable.

Notes:
• The ability to execute existing BIOS resident and off-line HP PC Hardware Diagnostics UEFI (from a disk drive or removable media) is 

not altered.

• Only English is supported in the initial release (October 2016). 
 

Network configuration settings 
To connect to the network, download the diagnostics, and upload log files, the network settings must first be configured. 
To modify network settings, go to Main > Network Configuration Settings in HP Computer Setup (F10 Setup). Note that 
some older models used Advanced > Network Configuration Settings�
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By default, the workstation is set to obtain its configuration automatically via DHCP. Depending on your network 
configuration, it may be necessary to set a proxy server to download the diagnostics package from hp.com

The complete list of network configuration settings is:

Item Description

Proxy Server Check box to enable a proxy server

Edit Proxy Server URL for the proxy server

Test BIOS Update network configuration Immediate test, trying to reach the BIOS update server 

(no update occurs)
IPv4 Configuration Automatic or Manual

IPv4 Address Static IPv4 address, e.g. 192.168.1.42

IPv4 Subnet Mask Static IPv4 netmask

IPv4 Gateway Static IPv4 gateway address

DNS Configuration Automatic or Manual
DNS Addresses List of DNS servers

Data transfer timeout Timeout value in seconds

Force HTTP no-cache Checkbox to disable HTTP caching

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI settings
To modify settings for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI settings, go to Advanced > Remote HP PC Hardware 

Diagnostics > Settings in HP Computer Setup (F10 Setup).
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The configurable options are:

Diagnostics Download URL indicates where to download the diagnostics package from: HP or a customer repository. If 
Custom URL is selected, the Custom Download Address field lets you enter the actual URL. See Setting up a repository 
below for details on how to host your own diagnostics package.

Diagnostics logs can only be uploaded to a customer-defined repository. The Custom Upload Address field lets you 
specify where to upload the logs. This can be an FTP server, or an HTTP server that allows uploads. (HTTPS is not 
supported at this time.) You can also configure an upload username and password, either in the corresponding fields 
Username and Password, or directly in the URL defined in Custom Upload Address (e.g. http://user:password@server.
com/path/to/upload). Note that these are stored in plain text. Logs are uploaded as individual files. The filename format 
is: <serial number>_<log name>_<SKU number>_<timestamp>.log. Note that you can also save the diagnostics logs to local 
media when running in interactive mode, see Saving the diagnostics logs below for details.

By default, diagnostics are only run on demand. You can set up periodic execution by setting Scheduled Execution to 

Enable, and then by setting Frequency to the desired value (Daily, Weekly, or Monthly). When the unit reboots, it checks 
if the elapsed time since the last completed diagnostics run has been long enough, and triggers a new run if that is the 
case. Note that the BIOS does not trigger a reboot after the specified delay has elapsed, but waits until the next reboot to 
check if it should run remote diagnostics.

You can also force a one-time diagnostics run on the next reboot by setting Execute on Next Boot to Enable. The setting 
automatically resets to Disable after diagnostics have run.

Last Execution Result lets you view the date, time, and return value of the last attempted diagnostics run. The BIOS itself 
does not report how many tests passed or failed, that information is only available from the diagnostics logs.

In Advanced > Remote HP PC Hardware Diagnostics, Execute Remote Diagnostics starts an immediate diagnostics run in 
interactive mode. Note that any unsaved BIOS settings are lost (if you modify settings, you must save and restart to apply them).
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The complete settings are:

Item Description

Diagnostics Download URL HP or Custom URL

Custom Download Address URL for the diagnostics package

Custom Upload Address URL for uploading diagnostics logs

Username Upload username, if necessary. Stored as plain-text

Password Upload password, if necessary. Stored as plain-text

Scheduled Execution Enable or Disable

Frequency Daily, Weekly, or Monthly

Execute on Next Boot Enable or Disable
Last Execution Result Displays timestamp and status of last attempt to run diagnostics

The associated WMI settings are:

These settings can be modified programmatically using the integrated “Replicated Setup” menu in Computer Setup, using 
the HP BIOS Configuration Utility (BCU), or using WMI-capable scripting tools such as PowerShell or Windows Script Host.

Remote HP PC Hardware Diagnostics Custom Client Upload Url

Remote HP PC Hardware Use Custom Download Url

*Disable

Enable

Remote HP PC Hardware Diagnostics Custom Client Download Url

Remote HP PC Hardware Diagnostics Scheduled Execution Enabled

*Disable

Enable

Remote HP PC Hardware Diagnostics Scheduled Execution Frecuency

Daily

*Weekly

Monthly

Remote HP PC Hardware Diagnostics Upload Server Username

Remote HP PC Hardware Diagnostics Upload Server Password

Remote HP PC Hardware Diagnostics Execute On Next Boot

*Disable

Enable
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Running the diagnostics
When running Remote HP PC Hardware Diagnostics, the BIOS first initializes the network interface and sets up its TCP/IP 
stack. Next, it downloads the diagnostics package:

Once the package is downloaded, the BIOS starts executing it. When downloaded for the first time from the HP URL, the 
diagnostics application displays its End User License Agreement, which you must accept to use it. From that point on, the 
user interface is the same as when running HP PC Hardware Diagnostics UEFI from local media. 

Saving the diagnostics logs
You can upload the diagnostics logs using the BIOS settings described in the previous section. When you run diagnostics 
in interactive mode, you can also save the logs to local media by selecting Test Logs > Save Logs from the main menu, 
and then selecting a file system on which to save the logs.
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Setting up a repository
If you wish to download the diagnostics package from your own server (unmodified or with your own factory.xml file), you 
can download HP’s version from a Softpaq, and then copy it to your server. Check the download section for your model on 
hp.com.

After setting up an FTP or HTTP server, you should create a subdirectory that will be used to store the diagnostics 
package. This subdirectory can be a virtual or physical directory that is located anywhere in the directory hierarchy that 
is accessible via HTTP or FTP. The specific name used for the directory and file is at your discretion; for example, if the 
server’s host name is www.server.com, then a simple approach would be to create a virtual directory at www.server.

com/hpdiagnostics and the Diagnostics Download URL would then be in the form http://www.server.com/hpdiagnostics/

HpSysDiags.tar�

The domain portion of the URL is not case-sensitive; thus http://example.com and HTTP://EXAMPLE.COM are treated as 
being the same.

The path portion of the URL is generally case-sensitive on UNIX or Linux® platforms, regardless of the web server 
deployed, and is generally not case-sensitive on Windows platforms, again regardless of the web server deployed. Thus, 
if running Apache on Linux®, for example, http://example.com/bios and http://example.com/BIOS are generally not 
treated as being the same; however, if running IIS on Windows, http://example.com/bios and http://example.com/BIOS 
are generally treated as being the same. Any case-sensitivity is determined by the HTTP or FTP server, not by the HP 
workstation downloading the diagnostics package or uploading the log.

Modifying the diagnostics package
The diagnostics package (HpSysDiags.tar) is generated with the UNIX .tar format. It includes the diagnostics executable 
(HpSysDiags.efi, which must be the same base name as for the .tar file) and a configuration file (factory.xml) for 
unattended use.

Diagnostics configuration file
Here is a sample factory.xml configuration file, which runs the memory test once for one minute (-scmems  
–scmemtime=1), and then runs the SMART disk drive check (-scsmart):

You can modify this example to define your own set of tests, as follows:

The attributes FileName=“HpSysDiags.efi” and Exception=“false” must be present in this exact form.

The Loop attribute lets you specify how many times a given test will run.

<TEST Name=”System Check Test Scenario” Mode= “Sequential” Loop =”1”>

<TEST Name=”System Diagnostics”

Loop=”1”

FileName=”HpSysDiags.efi”
Exception=”false”

Arguments=”-scmems –scmetime=1 –scsmart”

/>

</TEST>
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Arguments specifies which tests to run from the following list:

Argument Description

-scldst Runs the Long DST Test
-scrawdisk Runs the Raw Drive Read Test
-scsdst Runs the Short DST Test
-scsmart Runs the SMART Hard Drive Check
-sccdst Runs the SMART Conveyance Test
-scdrv=x Allows selection of Hard Drives to use during testing 

–scdrv=all    Runs on all detected Hard Drives 

–scdrv=hhh    Hex bitmask of drives to run

(0000000000000001 runs on drive 1)
-scmeml Runs the Extensive Memory Test
-scmems Runs the Quick Memory Test
-scmemf Runs the Fast Memory Test
-scmemtime= Specifies the Memory test maximum time in minutes
-sccpu Runs the Processor Check
-scpci Runs the PCI Device Read Test
-scusball Runs the USB Port Check in field mode
-scvidf Runs the Fast Video Memory Test
-scvids Runs the Quick Video Memory Test
-scvidl Runs the Extensive Video Memory Test
-scvmemtime= Runs the Quick or Extensive Video Memory Test with a defined test time in 

minutes

-scvidl -scvmemtime=5   Runs the extensive Video 

                                                               Memory Test for 5 minutes
-lang Specify language, see options below

The -lang parameter lets you specify the display language in HP PC Hardware Diagnostics UEFI (it does not modify the 
BIOS language). Options are:

Value Language
Eng English
Ara Arabic
Bul Bulgarian
Chs Chinese
Cze Czech
Dan Danish
Deu Deutsch
Dut Nederlands
Esp Spanish
Est Estonian
Fin Finnish
Fra French
Gre Greek
Heb Hebrew
Hrv Hrvatski aka. Croatian
Hun Hugarian
Ita Italian
Jpn Japanese
Kor Korean
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Value Language
Lav Latvian
Lit Lithuanian
Nor Norwegian
Pol Polish
Pop Portuguese (Portugal)
Por Portuguese (Brazil)
Ron Romanian
Rus Russian
Slk Slovak
Slv Slovenian
Srp Serbian

Swe Swedish
Tha Thai

Tur Turkish
Ukr Ukranian
Zho Chinese
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license to these ideas, patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.
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constituting an additional warranty� HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein�

4AA6-9968ENW, August 2017

Technical white paper | Configuration of Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Related documents
Technical white paper - HP PC F10 Setup overview, 2012, 2013, and 2014 Business Notebooks, Desktop PCs, and 
Workstations, http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2078ENW.pdf

HP BIOS Configuration Utility (BCU) – User Guide, https://whp-hou4.cold.extweb.hp.com/pub/capssoftpaq/cmit/
whitepapers/BIOS_Configuration_Utility_User_Guide.pdf

HP PC Hardware Diagnostics home page, http://hp.com/go/techcenter/pcdiags

Brief – Reduce your downtime with HP PC Hardware Diagnostics, http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-
3192ENW.pdf

Libarchive copyright notice
The Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI binary is statically linked to the libarchive library (http://libarchive.org/), 
which is subject to the following copyright notice:

Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle and libarchive authors. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:

1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in this 
position and unchanged.
2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution.  
 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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Notebooks HP - O HP Battery Alert aparece antes da
inicialização do Windows

 Capacidade de armazenamento da bateria

 Diferenças entre as mensagens da bateria primária e secundária

 Resolver o erro da mensagem do Battery Alert

 Perguntas frequentes

Este documento se refere aos notebooks HP com a Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) HP, lançada no final de 2008.

Na inicialização, os utilitários da HP executam uma validação do sistema. Uma vez que seu computador tenha passado nessa
verificação, os utilitários executam em seguida uma verificação na bateria, examinando a capacidade restante da bateria
primária, assim como de qualquer bateria secundária instalada.

Para confirmar se os resultados da bateria são precisos, atualize o BIOS para a versão mais recente e execute o
teste de bateria novamente na configuração de UEFI ou HPSA. Para obter mais informações sobre como
atualizar o BIOS, consulte o documento de suporte ACIMA Atualizar o BIOS (Notebooks) ou Atualizar o BIOS

(Desktops) para obter instruções específicas.

A capacidade de armazenamento da bateria é a quantidade de energia que ela pode armazenar para alimentar um
dispositivo portátil, como um notebook. Quanto menor a capacidade de armazenamento de uma bateria, menor o tempo que
ela poderá alimentar um dispositivo portátil. Todas as baterias recarregáveis gradualmente perdem a capacidade de
armazenamento. Essa perda de capacidade (obsolescência) é irreversível e não pode ser restaurada. A capacidade máxima de
armazenamento de uma bateria nova pode ser muito diferente da capacidade máxima de armazenamento de uma bateria
após um ano de uso.

Se o sistema detectar que a capacidade de armazenamento da bateria está muito baixa, um alerta será
exibido:

Suporte ao Cliente HP - Base de Conhecimento

Página Inicial Produtos Softwares e drivers Diagnósticos Contato Suporte de Negócios   

Capacidade de armazenamento da bateria

  

 Explorar Comprar Suporte 

 Fazer login /  Registrar-se 
TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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A mensagem será exibida por 15 segundos e depois desaparecerá conforme o processo normal de
inicialização continua.

Se Bateria primária (interna) (601) aparecer na mensagem de alerta, significa que a capacidade de armazenamento medida
da bateria primária (interna) está abaixo de 25% da capacidade de armazenamento original. O número “601” indica o
código de erro associado que é registrado no log do sistema.

Se Bateria secundária (externa) (602) aparecer na mensagem de alerta, significa que a capacidade de armazenamento
medida da bateria secundária (externa) está abaixo de 25% da capacidade de armazenamento original. O número “602”
indica o código de erro associado que é registrado no log do sistema.

Para resolver o erro de uma mensagem do Battery Alert, execute o Teste de Bateria no ambiente Diagnóstico do Sistema (F2)
e calibre a bateria para obter melhor desempenho.

Para acessar o Teste de bateria do diagnóstico do sistema HP, ligue o computador e logo em seguida pressione
a tecla esc para exibir o Menu de Inicialização. Pressione a tecla Diagnóstico do Sistema F2 e selecione a

opção Teste de Bateria .

Consulte Testar e calibrar a bateria (Windows 8), Testar e calibrar a bateria (Windows 7)ou Testar a bateria (Windows

Vista) para instruções mais detalhadas.

Ilustração A:Ilustração A:

HP Battery Alert

O sistema detectou que a capacidade de armazenamento da bateria informada abaixo está muito baixa.
Para obter o desempenho ideal, essa bateria pode precisar ser substituída.
Bateria primária (interna) (601)
ENTER - Continuar a inicialização
Para obter mais informações, visite: www.hp.com\go\techcenter\startup (em inglês).

Diferenças entre as mensagens da bateria primária e secundária

Resolver o erro da mensagem do Battery Alert

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes: Por que a HP oferece o Battery Alert?

Perguntas frequentes: O que é “capacidade de armazenamento” e o que significa

quando esta está “muito baixa”?

Perguntas frequentes: Para onde a URL da mensagem do Battery Alert me levará?

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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Perguntas frequentes: Quando verei a mensagem do HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: O HP Battery Alert pode ser desativado?

Perguntas frequentes: Posso ignorar ou evitar a mensagem do HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: O que devo fazer depois de ver a mensagem do HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: E se eu continuar a usar a bateria depois de ver a mensagem do

HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: Quais modelos de notebook da HP são compatíveis com o HP

Battery Alert?

Perguntas frequentes: Quais sistemas operacionais são compatíveis com o HP Battery

Alert?

Perguntas frequentes: Há alguma diferença entre o HP Battery Alert em notebooks

empresariais e os do consumidor?

Perguntas frequentes: Como ocultar ou exibir novamente a URL da mensagem do HP

Battery Alert?

Perguntas frequentes: Qual é a duração da garantia da bateria?

Perguntas frequentes: E se eu achar que a bateria não está funcionando ou tendo um

bom desempenho?

Perguntas frequentes: Como obter uma bateria de reposição (nova)?

Perguntas frequentes: Qual é a diferença entre o HP Battery Alert e o HP Battery Check?

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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Opções adicionais de suporte

Faça uma pergunta na nossa página

de Comunidade de Suporte HP

Ir agora

Entre em contato com um de nossos

agentes de suporte

Contate-nos

País/região:  Brasil 

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com

investidores

Impacto sustentável

Relações Públicas

(POR)

A Oficina

Como comprar

Loja Online

Ligue para um

revendedor HP

Encontre um

revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Registrar seu produto

Verificar o status do

reparo

Parceiros da HP

Programa HP Partner

First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

Permaneça conectado

    

Por favor, ajude-nos a melhorar fornecendo comentários sobre a sua e

Este documento foi útil?

Sim Não

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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Recalls |  eciclagem de produtos |  Acessibilidade |  Mapa do site |  Privacidade |  Termos de uso |

Opções de cookies e anúncios

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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Weber Bezerra <weberbcmax1@gmail.com>

Re: pregão 75 
1 mensagem

Weber Bezerra Cavalcanti <webercavalcanti@tre-al.jus.br> 8 de novembro de 2020 18:17
Responder a: webercavalcanti@tre-al.jus.br
Para: weberbcmax1@gmail.com

Sr. Pregoeiro,

Esta unidade realizou a análise de conformidade técnica da proposta e anexos apresentada pela empresa PLUGNET,
relativa ao ITEM 02 do Pregão Eletrônico nº 75/2020, e entendemos que está aderente às exigências do Edital.

Mais uma vez, salientamos que haverá a conferência de conformidade durante a entrega dos bens.

Atenciosamente,

Cristino Hermano de Bulhões  
TRE-AL/STI/COINF  
Seção de Gerência de Infraestrutura  
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751  
Endereço(s) de E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br  
                       segi@tre-al.jus.br  

Cristino Hermano de Bulhões 
TRE-AL/STI/COINF 
Seção de Gerência de Infraestrutura 
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751 
Endereço(s) de E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br 
                       segi@tre-al.jus.br 

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo 
protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se 
você recebeu esta mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso 
impróprio será tratado conforme a legislação em vigor. 

Em 04/11/2020 17:30, Weber Bezerra Cavalcanti escreveu: 

 
 
SEGUEM ANEXO DILIGÊNCIAS PREGÃO 75 ITEM 03 PLUGNET E PROPOSTA PLUGNET ITEM 02
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Nome de Fantasia: SEMPER VINCIT 

Razão Social: SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA           

CNPJ: 09.150.651/0001-32

Endereço: Rua Diogo Bernardes, nº 72, Qd.35 Conj. Jardim Espanha III - Aleixo, Cep: 69.060-808

Telefone: (92) 99175-7641

E-mail: atendimento@dasemper.com / eduardo@dasemper.com

Dados Bancários: Banco Bradesco  Agência: 3053 Conta-Corrente: 0018820-4

Item Descrição / Especificação Fabricante/Modelo Qtd Und
 Preço Unit  

(R$) 
 Preço Total (R$) 

210.000,00R$       

pag 01/02

O prazo de validade desta proposta: 90 (noventa) dias, a contar do envio da mesma.

Total dos Itens

Preço Total Global (Duzentos e Dez  Mil)

1

NOTEBOOK - TIPO 01 PROCESSADOR 1. Processador em arquitetura x86 com desempenho 

auditado com o software PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark 

de 6600 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 pontos, devendo ser comprovado 

através do site: (https://www.cpubenchmark.net/); 2. O processador deverá possuir acelerador de 

frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou aplicação); 3. Deve possuir 

tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W; PLACA MÃE 

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida 

especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, 

portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou 

voltados ao mercado doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de 

produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo; 2. Chipset do mesmo 

fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão aceitos; 

3. Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o 

atendimento a este requisito através de firmware/software; 4. Deverá possuir na placa mãe no 

mínimo 01 (um) slot M.2. BIOS 1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante 

do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado. 2. O fabricante do 

equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a 

URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a 

mesma de forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior. 3. Possuir 

capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB. 4. 

Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. 5. BIOS deverá ter 

conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS 

antes de passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático 

utilizando cópia segura no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a 

utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para 

execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares, Gravação de 

log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento. 6. 

Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento. MEMÓRIA 

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 8GB padrão DDR4-2666 ou 

superior. 2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB 

(trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a substituição do pente 

de memória configurado originalmente. ARMAZENAMENTO 1. Capacidade mínima instada de 

01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou superior; 

INTERFACE 1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; 2. Possuir no mínimo 

04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 

(uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo 

de portas solicitadas; 3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores; 4. 

01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD; 20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit 

Ethernet 10/100/1000Mbits; 21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac; 22. 01 (uma) 

Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior; 23. 01 (uma) Interface para 

Headphone/Microphone do tipo combo jack; 24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior 

integrada ao gabinete; 25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete; 26. Para garantir a 

expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e Thunderbolt, desde que comprovado e 

demonstrado em documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto 

Docking Station para a interface ofertada. VÍDEO 1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao 

processador com memória mínima de 128MB; 2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica 

ou pré-definida.TELA 1. Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas; 2. Formato 

Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD. REDE 1. Interface 

no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; 2. Suporte com seleção automática as 

velocidades de 10/100/1000 Mbits; DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS 1. Compatibilidade 

com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, 

WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; 3. Homologado pela ANATEL; ... DEMAIS 

ESPECIFICAÇÕES CONFORME O TERMO DE REFERENCIA 

35 und  R$       6.000,00  R$          210.000,00 

POSITIVO/ 

MODELO:  MASTER 

N4340                                       

Décima Geração 

Intel® i5

10210U (1.60 GHz, 6 

MB Cache, Quad 

Core) com Intel® 

Turbo Boost até 4.20 

GHz

https://www.meupositivo.com.br/setor-publico/suporte-tecnico/lista-tecnica  

https://www.meupositivo.com.br/para-voce/suporte-tecnico/drivers

https://www.meupositivo.com.br/remoto/

https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/

Local e Prazo de entrega: O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos é de 60 (sessenta ) dias corridos após o recebimento da Autorização

de fornecimento, documento equivalente. Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.

PROPOSTA DE PREÇO 

Garantia:  garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento 

no local (on-site)

Uasg: 70011

Precesso ADM nº 0006837-69.2020.6.02.8000

Á Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

Pregão Eletronico  nº 752020

Apresentamos, abaixo, nossa proposta para nos termos do disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.° 752020

https://www.meupositivo.com.br/para-voce/suporte-tecnico/reparo-e-rastreio

Catálogo:    https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/PRODUTO/144372/POSITIVO+MASTER+N4340+ROHS
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https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/
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SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 09.150.651/0001-32 

Rua Diogo Bernardes, nº 72, Qd.35 Conj. Jardim Espanha III - Aleixo, Cep: 69.060-808

Manaus-AM tel: (92) 9 9175-7641

Manaus-AM, 09 de novembro de 2020

 ___________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Eduardo César

Diretor Nacional de Vendas e Projetos

SEMPER VINCIT BRASIL

eduardo@sowifi.com.br

         

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, 

encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação do objeto 

desta Licitação.

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos
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26/10/2020 Hardware Certification Report - 1152921505691140460

file:///C:/Users/SPARTAN/Downloads/HWCertReport_1152921505691140460.html 1/1

Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID de produto privado:  14490203693099633
ID do produto
compartilhado:  400140041
ID de submissão:  1152921505691140460
Data de submissão:  8/24/2020
Data de conclusão:  8/25/2020
Empresa:  Positivo Tecnologia SA
Nome do produto:  Positivo Master N4340
Categoria:  Sistema
Tipo de produto:  Laptop
Nível de qualificação:  Certificado para Microsoft Windows 10 Client versão 2004, x64
Nome de marketing:  Positivo Master N4340
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09/11/2020 MASTER N4340 | EPEAT Registry

https://epeat.net/product-details/536b27476cb14dbcb67e489e576db757?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fs… 1/3

Sumario de produtos:

Tipo de Produto: Caderno

Registrado: Brasil

Fabricante: Positivo Tecnologia SA

Camada EPEAT: Bronze

Data de registro: 10/01/2020

Status do produto:Ativo

Detalhe de pontuação de nível EPEAT

Para que um produto seja listado no Registro EPEAT, ele deve, no mínimo, atender aos
critérios “obrigatórios” aplicáveis.  para ver uma lista dos critérios necessários
para esta categoria de produto.

Este produto atendeu aos  necessários .

BETA

CONECTE-SE

RETORNAR À PESQUISA

MASTER N4340

Clique aqui

critérios exigidos
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https://greenelectronicscouncil.org/
https://epeat.net/Account/Login
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09/11/2020 MASTER N4340 | EPEAT Registry

https://epeat.net/product-details/536b27476cb14dbcb67e489e576db757?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fs… 2/3

Critérios Opcionais Pontuações

Junto com os critérios obrigatórios, os produtos também podem atender aos critérios
opcionais e marcar pontos opcionais. Não é necessário que um produto alcance nenhum
ponto opcional.

Os produtos que atendem a todos os critérios exigidos e atingem menos de 50% dos
pontos opcionais são classificados na  

EPEAT Bronze

Os produtos que atendem a todos os critérios exigidos e atingem de 50 a 74% dos pontos
opcionais são avaliados pela  

EPEAT Silver

Os produtos que atendem a todos os critérios exigidos e atingem 75 - 100% dos pontos
opcionais são avaliados em  

EPEAT Gold

Os critérios opcionais para esta categoria de produto e os pontos opcionais alcançados
por este produto estão listados abaixo.

4.1 Gestão de Substâncias 6/16

4.2 Materials Selection 0 / 3

4.4 Product longevity/life-cycle extension 0 / 4

4.5 Energy Conservation 2 / 5

4.7 Packaging 1 / 2

4.8 Life cycle assessment and carbon footprint 1 / 6
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09/11/2020 MASTER N4340 | EPEAT Registry

https://epeat.net/product-details/536b27476cb14dbcb67e489e576db757?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fs… 3/3

TOTAL OPTIONAL CRITERIA SCORE: 11 / 51

Please note that it is not
required for a product to
achieve any optional
points.

Some optional criteria may not be applicable to a
product. Optional criteria that are not applicable (N/A)
to the product are not included in the Total Optional
Criteria Score, and are not reflected above.

For any questions, comments, or feedback regarding the EPEAT Registry, please 
.

 

4.9 Corporate Environmental Performance 1 / 9

4.10 Corporate social responsibility 0 / 6

contact
us

EPEAT PROGRAM POLICY MANUAL SUPPORT
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26/10/2020 Partners | BIOS & Device Compatibility | Absolute

https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/ 27/38

Notebooks & Tablets Models

TOUGHBOOK Laptops TOUGHBOOK 54; TOUGHBOOK 55; CF-30; CF-31; CF-52; CF-
53; CF-54; CF-74; CF-74-E or higher; CF-F8; CF-F9; CF-S10;
CF-SX2; CF-T5; CF-T7; CF-T8; CF-W5; CF-W7; CF-W8; CF-Y5;
CF-Y7

TOUGHBOOK 2-in-1's TOUGHBOOK 20; TOUGHBOOK 33; TOUGHBOOK XZ6 CF-19;
CF-C1; CF-C2

TOUGHBOOK Tablets TOUGHBOOK 33 tablet; TOUGHBOOK 20 tablet;
TOUGHBOOK G1; TOUGHBOOK M1; CF-D1; CF-H1; CF-H2;
CF-U1; FZ-Q2; UT-MA6; UT-MB5; FZ-Q1; FZ-R1

Notebooks & Tablets Models

Positivo Master N250i, N3240, N350i, N4340, N600, N6140 Blackstone,
N800, N8140 Blackstone, N8240 Blackstone

Desktops & Workstations Models

Positivo Master C600 MiniPro, C610 MiniPro, C6200, C800 MiniPro, C810

 IT |  Security
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POSITIVO MASTER N4340
Cód: 3052713

POSITIVO MASTER N4340
3052713 

Intel® Core™ i5 10ª Geração
Shell EFI
Tela 14" Full HD - Abertura do LCD de
180º
8 GB de memória
SSD, 256 GB
Bluetooth 5.0 / Wi-Fi
HDMI / USB 3.1 gen2
Teclado retroiluminado
Segurança: fTPM (firmware TPM)
Abertura para trava tipo Kensington

Faturado por Manaus 

Diferenciais Certificações Positivo Empresas Garantias PDF

Segurança IEC 60950 
  
A certificação de segurança é feita com base na norma IEC 60950. Esta norma estabelece padrões que visam reduzir ao mínimo o risco de incêndio, choque
elétrico ou outro tipo de dano ao usuário que entrar em contato com nossos produtos. A certificação se aplica tanto a desktops ligados à rede elétrica, como a
notebooks que são alimentados por baterias. O Certificado de Conformidade é emitido pela TÜV Rheinland do Brasil, após uma bateria de testes e relatórios
minuciosos. 
  
Compatibilidade Eletromagnética IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 
  
Os testes de compatibilidade eletromagnética são feitos com a finalidade de verificar se os requisitos de emissão e imunidade a radiações eletromagnéticas são
atendidos. As normas utilizadas como referência são: IEC 61000 3-2 e 3-3, CISPR22 e CISPR24. Estas normas definem os métodos de teste, os limites de
interferência eletromagnética que o equipamento pode emitir, e, limites relacionados a surtos ou transientes (instabilidades) que o equipamento deve suportar.
Após uma bateria de testes e relatórios minuciosos, é emitido um Certificado de Conformidade pela TÜV Rheinland do Brasil. A Norma IEC 61000 é similar às
normas internacionalmente conhecidas FCC e CE, por utilizar critérios e parâmetros similares. 
  
Equipamentos Ecologicamente Amiguáveis" EPEAT 
  
O EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) tem como intuito auxiliar a compra de equipamentos ecologicamente "amigáveis" (verdes). São
analisados como requisitos do EPEAT: especificações de hardware, processos de adequação ecológica, toda cadeia de logística reversa da empresa, que
incluem dentre outros, a coleta de produtos obsoletos e embalagens. A norma utilizada como referência para EPEAT é a IEEE 1680. Esta norma é formada por
23 quesitos obrigatórios e 28 opcionais. Para categoria Gold, é necessário atender aos 23 requisitos obrigatórios da norma IEEE 1680 e um mínimo de 75% dos
quesitos opcionais. 
  
RoHS (Restricion Of Certain Hazardous Substances) 

É uma diretiva européia, e não lei, que proíbe que certas substâncias nocivas sejam usadas em processos de fabricação de produtos eletro eletrônicos : cádmio
(Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(Vl)), bifenilos polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb).  

Emissão de Ruído Acústico 
  
Os testes de ruído visam garantir que nível de ruído acústico emitido pelos desktops ou notebooks está adequado ao ambiente de trabalho. Os critérios para os
testes de ruído acústico são estipulados por normas de alguns institutos: ABNT, ANSI, ECMA e ISO. (ISO 9296/NBR10152) 

Gerenciamento Remoto DMTF 
  

PARA EMPRESAS

COMPUTADORES
Master D610
Master D2100
Master D1100
Master D2200
Master D6200
Master D8200
Master D3200
Master C6200 MiniPro
Master C8200 MiniPro
Master C610 MiniPro

NOTEBOOKS
Netbook
Blackstone N6140
Master N2140
Duo
Master N1140
Master N1240
Master N3140
Master N4340

ALL IN ONE
Master U1300
Master A2100
Master A1120
Master U3100
Master A2200

VAIO
Vaio C14
Vaio 15S
Vaio S13
Vaio F15
Vaio S11
Vaio SE14
Vaio FE14
Vaio FE15

EDUCAÇÃO
ACCEPT

Mini PC Accept

TABLETS

SMARTPHONES E
CELULARES

PARA VOCÊ

Desktops
Stilo
Station
Gamer - 2AM

NOTEBOOKS
Stilo
Motion
Chromebook
Gamer - 2AM

Union
Union 18"
Union 21"

VAIO
ANKER

Cabos
Capas
Películas
Fones
Carregadores
Caixa de Som

SMARTPHONE QUANTUM

POSITIVO CASA
INTELIGENTE

Kit Casa Segura

Canal
Selecione um canal.

Login

Senha
 

Buscar

Buscar Meu Carrinho
0 iten(s)
Valor R$ 0,00

PARA EMPRESAS TABLETS SMARTPHONES E CELULARES PARA VOCÊ SMARTPHONE QUANTUM POSITIVO CASA INTELIGENTE
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https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/68/PARA+EMPRESAS/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/70/COMPUTADORES/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/225/MASTER+D610/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/244/MASTER+D2100/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/266/MASTER+D1100/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/270/MASTER+D2200/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/271/MASTER+D6200/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/272/MASTER+D8200/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/273/MASTER+D3200/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/298/MASTER+C6200+MINIPRO/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/299/MASTER+C8200+MINIPRO/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/300/MASTER+C610+MINIPRO/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/71/NOTEBOOKS/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/233/NETBOOK/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/234/BLACKSTONE++N6140/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/264/MASTER+N2140/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/278/DUO/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/279/MASTER+N1140/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/282/MASTER+N1240/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/308/MASTER+N3140/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/310/MASTER+N4340/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/72/ALL+IN+ONE/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/223/MASTER+U1300/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/246/MASTER+A2100/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/286/MASTER+A1120/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/301/MASTER+U3100/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/309/MASTER+A2200/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/221/VAIO/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/257/VAIO+C14/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/258/VAIO+15S/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/267/VAIO+S13/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/280/VAIO+F15/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/281/VAIO+S11/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/287/VAIO+SE14/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/306/VAIO+FE14/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/307/VAIO+FE15/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/265/EDUCACAO/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/296/ACCEPT/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/297/MINI+PC+ACCEPT/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/163/TABLETS/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/167/SMARTPHONES+E+CELULARES/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/195/PARA+VOCE/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/74/DESKTOPS/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/241/STILO/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/252/STATION/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/275/GAMER++2AM/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/75/NOTEBOOKS/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/240/STILO/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/243/MOTION/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Departamento/253/CHROMEBOOK/T/1
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A certificação DMTF indica que os equipamentos Positivo Master estão dentro dos requisitos de gerenciamento remoto junto a DMTF (Distributed Management
Task Force), líder no desenvolvimento e unificação de padrões de gerenciamento no setor de tecnologia. 
  
Compatibilidade Microsoft WHQL (HCL) 
  
O Windows Hardware Quality Labs (WHQL) compreende uma série de testes de hardware e software que asseguram a compatibilidade da linha de notebooks e
desktops Positivo Master com o produto Microsoft Windows. 

PPB 
  
O Processo Produtivo Básico consiste de etapas fabris mínimas necessárias que as empresas de computadores devem cumprir para obter benefícios fiscais.   

ANATEL 

A legislação brasileira determina que os produtos de telecomunicações usados no país sejam certificados e homologados. A Anatel - Agência Nacional de
Telecomunicações realiza a homologação do produto após o mesmo ter sido certificado de acordo com os requisitos por ela estabelecidos. 

ATENÇÃO 

Certificações podem variar conforme o tipo de produto, form factor e/ou configuração. Consulte a Ficha técnica do produto para verificar quais destas
certificações estão disponíveis para ele.

Últimos produtos visitados Pagina: 1 Produtos adicionado ao
carrinho

Últimas pesquisas efetuadas

Categorias Visitadas

Smart Câmera Wi-Fi
Smart Câmera 360 Wi-Fi
Smart Plug Wi-fi
Smart Lâmpada Wi-Fi
Kit Casa Conectada

BuscarBuscar

A Empresa Política de Privacidade e Cookies Políticas Gerais, Fretes, Taxas Financeiras e Ofertas Suporte Técnico e Garantias Imprensa Investidores
Aviso de Privacidade

 Minhas Navegações

Institucionais

 

© Positivo Informática S.A. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas.

Copyright © 2014, Intel Corporation. Todos os direitos reservados. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom
Inside, Intel Core, Intel Inside, Logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, e Xeon Inside são

marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

POSITIVO MASTER
N4340
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Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID de produto privado:  13902249496843369
ID do produto
compartilhado:  1152921504607849237
ID de submissão:  1152921504628254910
Data de submissão:  11/26/2019
Data de conclusão:  11/26/2019
Empresa:  Positivo Tecnologia SA
Nome do produto:  Positivo Master N4340
Categoria:  Sistema
Tipo de produto:  Laptop
Nível de qualificação:  Certificado para Microsoft Windows 10 Client family versão 1903,
x64
Nome de marketing:  Positivo Master N4340
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Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID de produto privado:  14033304168087132
ID do produto
compartilhado:  400083368
ID de submissão:  1152921505690628791
Data de submissão:  7/6/2020
Data de conclusão:  7/6/2020
Empresa:  Positivo Tecnologia SA
Nome do produto:  Positivo
Categoria:  Sistema
Tipo de produto:  Laptop
Nível de qualificação:  Certificado para Microsoft Windows 10 Client versão 2004, x64
Nome de marketing:  Positivo Master N4340
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MASTERMASTER
Performance e Segurança para a sua Empresa
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A linha Positivo Master N4340 incorpora a 
evolução tecnológica dos componentes 
de baixo consumo de energia, que deixam 
o notebook muito mais leve, fino, 
silencioso e conectado por mais tempo. 
Apresentando performance na medida 
certa para o dia a dia de qualquer 
empresa, esta linha foi desenvolvida para 
oferecer os principais recursos e 
funcionalidades com a melhor relação 
Custo x Benefício.

POSITIVO MASTER N4340DESTAQUES

• Design mais fino: perfeito para trabalhar 
dentro ou fora da empresa com mais 
conforto e ergonomia.

• Durabilidade: estrutura em alumínio, 
projetado para ser extremamente resistente.

• Teclado Retroiluminado: teclado 
retroiluminado com LED para melhor 
digitação em ambientes escuros.

• Baixo consumo: processadores Intel® com 
baixo consumo de energia para aumentar a 
autonomia da bateria sem perder 
desempenho.

• Intel® UHD Graphics: experiência visual 
incrível em alta definição (Ultra High 
Definition).

• Conectividade: oferece flexibilidade com 
conexões de rede Gigabit Ethernet, rede sem 
fio Wi-Fi AC e Bluetooth 5.0. Possui também 
saída de vídeo e áudio digital HDMI.

• Porta USB 3.1 gen2: transferência de dados 
até 10x mais rápida que as portas USB 2.0.

Proposta DOCS TEC 01 ITEM 03 (0805519)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2234



MASTERMASTER
10ª Geração de Processadores Intel® / Shell EFI / SSD de 256 GB / 8 GB de Memória RAM / Tela 14” FHD

N4340

Processador Décima Geração Intel® i5-10210U (1.60 GHz, 6 MB Cache, Quad-Core) com Intel® Turbo Boost até 4.20 GHz

Chipset SoC (System on Chip), funcionalidades integradas junto ao processador

Sistema Operacional Shell EFI

Tela
LCD 14’’ FHD, 16:9 Widescreen, Anti-reflexiva, Resolução 1920x 1080 (FHD), com tecnologia LED
Abertura do LCD de 180°

Memória RAM
8 GB, DDR4
2x slots SO-DIMM, suporte ao modo Dual Channel
Até 32 GB1 DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC)

Armazenamento SSD de 256 GB, NVMe, M.2 2280

Leitor de Cartões MicroSD

Gráficos Intel® UHD Graphics integrado ao processador com memória alocada dinamicamente até 16 GB2

Áudio
Áudio de alta definição (HD Áudio)
Microfone integrado
2x Alto-falantes integrados

Webcam HD 720p

Conectividade 
LAN: 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet (WoL / PXE)
Compatibilidade com o padrão IEEE 802.1x, 802.3, 802.3u e 802.3ab
WLAN: Wi-Fi IEEE 802.11 ac + BluetoothTM 5.0, M.2 2230

Slots
1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi
1x SATA / PCIe x4 (M.2 2280) para SSD

Portas de Conexão 

1x USB 3.1 Gen 2 (Type C)
1x USB 3.1 Gen 2
1x USB 3.1 Gen 1
1x HDMI 1.4

1x RJ-45
1x Audio Combo (microfone + fone de ouvido)
1x DC-in

Fonte DC-in, 100~240V / 50~60Hz automática, 40W

Teclado Padrão ABNT2, 85 teclas, retroiluminado

Mouse Tipo Touchpad, 2 botões, suporte a toques múltiplos e gestos

Bateria Bateria interna de 4 células de Lítio-Ion Polímero de 36 Wh

Segurança 
TPM 2.0 (solução por firmware - fTPM)
Abertura para trava tipo Kensington

Dimensões (L x P x A) 324,9 x 219,5 x 18,95 mm

Cor Preto

Estrutura Tampas externas em alumínio

Peso Líquido 1,29 kg

Peso Bruto 1,79 kg

Embalagem do Produto 375 x 335 x 60 mm

Conteúdo da Embalagem Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro e Guia Rápido de Instalação

Certificações/Compatibilidades3

Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 10® (x64)
Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012
Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24
Segurança do usuário: IEC 60950
Ruído Acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296)
Equipamento ecológico: RoHS e EPEAT Bronze
Certificado DMI: DMI2.0

Garantia Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial

Código | EAN 3052713 l 7896904653144

1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM.
2 O valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema e da versão do Sistema Operacional. Para Windows 10 o máximo alocado é até metade do total de memória RAM do sistema; 
3 As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento.

Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Logotipo Intel® , Intel, Atom, Celeron, Pentium e Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos 
Estados Unidos e em outros países. HDMI, a logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e  em outros países.
© 2020 Positivo Tecnologia - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Sujeito a alterações sem prévio aviso.  Rev.00Proposta DOCS TEC 01 ITEM 03 (0805519)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2235



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2020.
Srs. Servidores COINF/SEGI
 
Segue anexo aos presentes autos proposta, item 01,

Empresa SEMPER VINCIT SER. TI, considerando a
necessidade de análise  da conformidade técnica,
eventos: 0805516; 0805519.

Aguardo e agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 09/11/2020, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0805520 e o código CRC E505EBD1.

0006837-69.2020.6.02.8000 0805520v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2020.
Sr. Pregoeiro,
 
Ratifico o resultado da análise de conforme técnica

da proposta apresentada empresa Plugnet, quanto ao Item 02
do Pregão 75/2020, encaminhada previamente por mensagem
de correio eletrônico.

 
Em síntese,  foi indicada a aderência da prosposta

quanto às características técnicas do Edital, sem prejuízo da
verificação quando da eventual entrega dos equipamentos.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 09/11/2020, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0805798 e o código CRC 2EFECDDD.

0006837-69.2020.6.02.8000 0805798v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2020.
Sr. Pregoreiro,
 
O edital é claro quanto à exigência de documento

onde conste a comprovação dos itens/subitens das
especificações:

"OUTROS REQUISITOS

14. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta
especificação, apontado a página do documento onde consta a comprovação do
item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações do termo de referência
sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da proponente;"

 

Desta forma, como não conseguimos localizar o
documento supramencionado, não tivemos dar continuidade à
análise.

 
Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 09/11/2020, às 20:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0805832 e o código CRC D9585410.

0006837-69.2020.6.02.8000 0805832v1
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Nome de Fantasia: SEMPER VINCIT 

Razão Social: SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA           

CNPJ: 09.150.651/0001-32

Endereço: Rua Diogo Bernardes, nº 72, Qd.35 Conj. Jardim Espanha III - Aleixo, Cep: 69.060-808

Telefone: (92) 99175-7641

E-mail: atendimento@dasemper.com / eduardo@dasemper.com

Dados Bancários: Banco Bradesco  Agência: 3053 Conta-Corrente: 0018820-4

Item Descrição / Especificação Qtd Und
 Preço Unit  

(R$) 
 Preço Total (R$) 

1

POSITIVO/ MODELO:  MASTER N4340                                                                                                                                                                  

Décima Geração Intel® i5

10210U (1.60 GHz, 6 MB Cache, Quad Core) com Intel® Turbo Boost até 4.20 GHz

35 und  R$       6.000,00  R$        210.000,00 

210.000,00R$     

pag 01/02

Total dos Itens

Preço Total Global (Duzentos e Dez  Mil)

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/195436/intel-core-i5-10210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html       

PROCESSADOR 

1 Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600 

pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);

2 O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou aplicação);  

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/195436/intel-core-i5-10210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html       
DOCUMENTOS pag 01

PROPOSTA DE PREÇO 

Uasg: 70011

Precesso ADM nº 0006837-69.2020.6.02.8000

Á Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

Pregão Eletronico  nº 752020

Apresentamos, abaixo, nossa proposta para nos termos do disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.° 752020

DOCUMENTOS pag 02

Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02
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4 Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

BIOS

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado.

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar 

ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3 Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W;

PLACA MÃE

1 Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida 

comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que 

o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2 Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão aceitos;

3 Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. DOCUMENTOS pag 07

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia 

robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para 

execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e 

Software de Gerenciamento.

DOCUMENTOS pag 07

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software 

de gerenciamento.
DOCUMENTOS pag 07

DOCUMENTOS pag 07

DOCUMENTOS pag 07

DOCUMENTOS pag 073. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB.

ARMAZENAMENTO

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou superior; DOCUMENTOS pag 04

INTERFACE

MEMÓRIA

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 8GB padrão DDR4-2666 ou superior. DOCUMENTOS pag 04

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a 

substituição do pente de memória configurado originalmente.
DOCUMENTOS pag 04

4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; DOCUMENTOS pag 23

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será 

permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

Catalogo Positivo Master N4340 
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3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
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26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e 

Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada.

VÍDEO

1. Tecnologia LED UHD, tamanho máximo de 14 polegadas;

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD.

REDE

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

TELA

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES;

3. Homologado pela ANATEL;

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
Catalogo Positivo Master N4340 
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2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;

4. Possuir microfone integrado ao gabinete;

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno 

deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma automática quando necessário.

ÁUDIO

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função;

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções;

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa solicitação;

TECLADO E MOUSE

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com;

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito 

qualquer tipo de adaptação.

BATERIA E FONTE

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos

GABINETE

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em modo persistente com características de segurança avançada de 

rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das seguintesfuncionalidades:

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz de 

apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos;

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas 

deverão ser ativadas remotamente através de um console web;

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 

(dez) horas comprovadas por folder do fabricante;
DOCUMENTOS pag 21

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; DOCUMENTOS pag 21

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, smartcard;

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por 

exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc.

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a 

configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com 

suporte por todo o período da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software 

(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas;

Partners _ BIOS & Device 

Compatibility _ Absolute  pag 01

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:

Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura conforme a 

norma NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em conformidade e 

aprovado de acordo o padrão internacional de segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados dodispositivo. 

Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público;

Verificar a validade da garantia do seu hardware;

Receber notificações de atualizações importantes de drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento;

SOFTWARE
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O prazo de validade desta proposta: 90 (noventa) dias, a contar do envio da mesma.

https://www.meupositivo.com.br/setor-publico/suporte-tecnico/lista-tecnica  

https://www.meupositivo.com.br/para-voce/suporte-tecnico/drivers

https://www.meupositivo.com.br/remoto/

https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/

SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 09.150.651/0001-32 

Rua Diogo Bernardes, nº 72, Qd.35 Conj. Jardim Espanha III - Aleixo, Cep: 69.060-808

Manaus-AM tel: (92) 9 9175-7641

Local e Prazo de entrega: O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos é de 60 (sessenta ) dias corridos após o recebimento da Autorização

de fornecimento, documento equivalente. Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.

Garantia:  garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local 

(on-site)

Manaus-AM, 10 de novembro de 2020

 ___________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Eduardo César

Diretor Nacional de Vendas e Projetos

SEMPER VINCIT BRASIL

eduardo@sowifi.com.br

         

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos 

sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação do objeto desta Licitação.

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos

https://www.meupositivo.com.br/para-voce/suporte-tecnico/reparo-e-rastreio

Catálogo:    https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/PRODUTO/144372/POSITIVO+MASTER+N4340+ROHS

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução 

on- line no site do fabricante que permita realizar o download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação do 

mesmo ao padrão de fábrica.

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM.

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

ACESSÓRIOS

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta 

deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs;

GARANTIA E SUPORTE

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com 

reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento, 

não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais, folders, etc;

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias 

úteis.

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria 

mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações; 

compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela 

Portaria – Inmetro 170/2012;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados 

(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer 

outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site 

Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl).
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26/10/2020 Hardware Certification Report - 1152921505691140460

file:///C:/Users/SPARTAN/Downloads/HWCertReport_1152921505691140460.html 1/1

Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID de produto privado:  14490203693099633
ID do produto
compartilhado:  400140041
ID de submissão:  1152921505691140460
Data de submissão:  8/24/2020
Data de conclusão:  8/25/2020
Empresa:  Positivo Tecnologia SA
Nome do produto:  Positivo Master N4340
Categoria:  Sistema
Tipo de produto:  Laptop
Nível de qualificação:  Certificado para Microsoft Windows 10 Client versão 2004, x64
Nome de marketing:  Positivo Master N4340
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09/11/2020 MASTER N4340 | EPEAT Registry

https://epeat.net/product-details/536b27476cb14dbcb67e489e576db757?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fs… 1/3

Sumario de produtos:

Tipo de Produto: Caderno

Registrado: Brasil

Fabricante: Positivo Tecnologia SA

Camada EPEAT: Bronze

Data de registro: 10/01/2020

Status do produto:Ativo

Detalhe de pontuação de nível EPEAT

Para que um produto seja listado no Registro EPEAT, ele deve, no mínimo, atender aos
critérios “obrigatórios” aplicáveis.  para ver uma lista dos critérios necessários
para esta categoria de produto.

Este produto atendeu aos  necessários .

BETA

CONECTE-SE

RETORNAR À PESQUISA

MASTER N4340

Clique aqui

critérios exigidos
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Critérios Opcionais Pontuações

Junto com os critérios obrigatórios, os produtos também podem atender aos critérios
opcionais e marcar pontos opcionais. Não é necessário que um produto alcance nenhum
ponto opcional.

Os produtos que atendem a todos os critérios exigidos e atingem menos de 50% dos
pontos opcionais são classificados na  

EPEAT Bronze

Os produtos que atendem a todos os critérios exigidos e atingem de 50 a 74% dos pontos
opcionais são avaliados pela  

EPEAT Silver

Os produtos que atendem a todos os critérios exigidos e atingem 75 - 100% dos pontos
opcionais são avaliados em  

EPEAT Gold

Os critérios opcionais para esta categoria de produto e os pontos opcionais alcançados
por este produto estão listados abaixo.

4.1 Gestão de Substâncias 6/16

4.2 Materials Selection 0 / 3

4.4 Product longevity/life-cycle extension 0 / 4

4.5 Energy Conservation 2 / 5

4.7 Packaging 1 / 2

4.8 Life cycle assessment and carbon footprint 1 / 6
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TOTAL OPTIONAL CRITERIA SCORE: 11 / 51

Please note that it is not
required for a product to
achieve any optional
points.

Some optional criteria may not be applicable to a
product. Optional criteria that are not applicable (N/A)
to the product are not included in the Total Optional
Criteria Score, and are not reflected above.

For any questions, comments, or feedback regarding the EPEAT Registry, please 
.

 

4.9 Corporate Environmental Performance 1 / 9

4.10 Corporate social responsibility 0 / 6

contact
us

EPEAT PROGRAM POLICY MANUAL SUPPORT
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Notebooks & Tablets Models

TOUGHBOOK Laptops TOUGHBOOK 54; TOUGHBOOK 55; CF-30; CF-31; CF-52; CF-
53; CF-54; CF-74; CF-74-E or higher; CF-F8; CF-F9; CF-S10;
CF-SX2; CF-T5; CF-T7; CF-T8; CF-W5; CF-W7; CF-W8; CF-Y5;
CF-Y7

TOUGHBOOK 2-in-1's TOUGHBOOK 20; TOUGHBOOK 33; TOUGHBOOK XZ6 CF-19;
CF-C1; CF-C2

TOUGHBOOK Tablets TOUGHBOOK 33 tablet; TOUGHBOOK 20 tablet;
TOUGHBOOK G1; TOUGHBOOK M1; CF-D1; CF-H1; CF-H2;
CF-U1; FZ-Q2; UT-MA6; UT-MB5; FZ-Q1; FZ-R1

Notebooks & Tablets Models

Positivo Master N250i, N3240, N350i, N4340, N600, N6140 Blackstone,
N800, N8140 Blackstone, N8240 Blackstone

Desktops & Workstations Models

Positivo Master C600 MiniPro, C610 MiniPro, C6200, C800 MiniPro, C810

 IT |  Security
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POSITIVO MASTER N4340
Cód: 3052713

POSITIVO MASTER N4340
3052713 

Intel® Core™ i5 10ª Geração
Shell EFI
Tela 14" Full HD - Abertura do LCD de
180º
8 GB de memória
SSD, 256 GB
Bluetooth 5.0 / Wi-Fi
HDMI / USB 3.1 gen2
Teclado retroiluminado
Segurança: fTPM (firmware TPM)
Abertura para trava tipo Kensington

Faturado por Manaus 

Diferenciais Certificações Positivo Empresas Garantias PDF

Segurança IEC 60950 
  
A certificação de segurança é feita com base na norma IEC 60950. Esta norma estabelece padrões que visam reduzir ao mínimo o risco de incêndio, choque
elétrico ou outro tipo de dano ao usuário que entrar em contato com nossos produtos. A certificação se aplica tanto a desktops ligados à rede elétrica, como a
notebooks que são alimentados por baterias. O Certificado de Conformidade é emitido pela TÜV Rheinland do Brasil, após uma bateria de testes e relatórios
minuciosos. 
  
Compatibilidade Eletromagnética IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 
  
Os testes de compatibilidade eletromagnética são feitos com a finalidade de verificar se os requisitos de emissão e imunidade a radiações eletromagnéticas são
atendidos. As normas utilizadas como referência são: IEC 61000 3-2 e 3-3, CISPR22 e CISPR24. Estas normas definem os métodos de teste, os limites de
interferência eletromagnética que o equipamento pode emitir, e, limites relacionados a surtos ou transientes (instabilidades) que o equipamento deve suportar.
Após uma bateria de testes e relatórios minuciosos, é emitido um Certificado de Conformidade pela TÜV Rheinland do Brasil. A Norma IEC 61000 é similar às
normas internacionalmente conhecidas FCC e CE, por utilizar critérios e parâmetros similares. 
  
Equipamentos Ecologicamente Amiguáveis" EPEAT 
  
O EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) tem como intuito auxiliar a compra de equipamentos ecologicamente "amigáveis" (verdes). São
analisados como requisitos do EPEAT: especificações de hardware, processos de adequação ecológica, toda cadeia de logística reversa da empresa, que
incluem dentre outros, a coleta de produtos obsoletos e embalagens. A norma utilizada como referência para EPEAT é a IEEE 1680. Esta norma é formada por
23 quesitos obrigatórios e 28 opcionais. Para categoria Gold, é necessário atender aos 23 requisitos obrigatórios da norma IEEE 1680 e um mínimo de 75% dos
quesitos opcionais. 
  
RoHS (Restricion Of Certain Hazardous Substances) 

É uma diretiva européia, e não lei, que proíbe que certas substâncias nocivas sejam usadas em processos de fabricação de produtos eletro eletrônicos : cádmio
(Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(Vl)), bifenilos polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb).  

Emissão de Ruído Acústico 
  
Os testes de ruído visam garantir que nível de ruído acústico emitido pelos desktops ou notebooks está adequado ao ambiente de trabalho. Os critérios para os
testes de ruído acústico são estipulados por normas de alguns institutos: ABNT, ANSI, ECMA e ISO. (ISO 9296/NBR10152) 

Gerenciamento Remoto DMTF 
  

PARA EMPRESAS

COMPUTADORES
Master D610
Master D2100
Master D1100
Master D2200
Master D6200
Master D8200
Master D3200
Master C6200 MiniPro
Master C8200 MiniPro
Master C610 MiniPro

NOTEBOOKS
Netbook
Blackstone N6140
Master N2140
Duo
Master N1140
Master N1240
Master N3140
Master N4340

ALL IN ONE
Master U1300
Master A2100
Master A1120
Master U3100
Master A2200

VAIO
Vaio C14
Vaio 15S
Vaio S13
Vaio F15
Vaio S11
Vaio SE14
Vaio FE14
Vaio FE15

EDUCAÇÃO
ACCEPT

Mini PC Accept

TABLETS

SMARTPHONES E
CELULARES

PARA VOCÊ

Desktops
Stilo
Station
Gamer - 2AM

NOTEBOOKS
Stilo
Motion
Chromebook
Gamer - 2AM

Union
Union 18"
Union 21"

VAIO
ANKER

Cabos
Capas
Películas
Fones
Carregadores
Caixa de Som

SMARTPHONE QUANTUM

POSITIVO CASA
INTELIGENTE

Kit Casa Segura

Canal
Selecione um canal.

Login

Senha
 

Buscar

Buscar Meu Carrinho
0 iten(s)
Valor R$ 0,00

PARA EMPRESAS TABLETS SMARTPHONES E CELULARES PARA VOCÊ SMARTPHONE QUANTUM POSITIVO CASA INTELIGENTE
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A certificação DMTF indica que os equipamentos Positivo Master estão dentro dos requisitos de gerenciamento remoto junto a DMTF (Distributed Management
Task Force), líder no desenvolvimento e unificação de padrões de gerenciamento no setor de tecnologia. 
  
Compatibilidade Microsoft WHQL (HCL) 
  
O Windows Hardware Quality Labs (WHQL) compreende uma série de testes de hardware e software que asseguram a compatibilidade da linha de notebooks e
desktops Positivo Master com o produto Microsoft Windows. 

PPB 
  
O Processo Produtivo Básico consiste de etapas fabris mínimas necessárias que as empresas de computadores devem cumprir para obter benefícios fiscais.   

ANATEL 

A legislação brasileira determina que os produtos de telecomunicações usados no país sejam certificados e homologados. A Anatel - Agência Nacional de
Telecomunicações realiza a homologação do produto após o mesmo ter sido certificado de acordo com os requisitos por ela estabelecidos. 

ATENÇÃO 

Certificações podem variar conforme o tipo de produto, form factor e/ou configuração. Consulte a Ficha técnica do produto para verificar quais destas
certificações estão disponíveis para ele.

Últimos produtos visitados Pagina: 1 Produtos adicionado ao
carrinho

Últimas pesquisas efetuadas

Categorias Visitadas

Smart Câmera Wi-Fi
Smart Câmera 360 Wi-Fi
Smart Plug Wi-fi
Smart Lâmpada Wi-Fi
Kit Casa Conectada

BuscarBuscar

A Empresa Política de Privacidade e Cookies Políticas Gerais, Fretes, Taxas Financeiras e Ofertas Suporte Técnico e Garantias Imprensa Investidores
Aviso de Privacidade

 Minhas Navegações

Institucionais

 

© Positivo Informática S.A. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas.

Copyright © 2014, Intel Corporation. Todos os direitos reservados. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom
Inside, Intel Core, Intel Inside, Logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, e Xeon Inside são

marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

POSITIVO MASTER
N4340
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Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID de produto privado:  13902249496843369
ID do produto
compartilhado:  1152921504607849237
ID de submissão:  1152921504628254910
Data de submissão:  11/26/2019
Data de conclusão:  11/26/2019
Empresa:  Positivo Tecnologia SA
Nome do produto:  Positivo Master N4340
Categoria:  Sistema
Tipo de produto:  Laptop
Nível de qualificação:  Certificado para Microsoft Windows 10 Client family versão 1903,
x64
Nome de marketing:  Positivo Master N4340
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Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID de produto privado:  14033304168087132
ID do produto
compartilhado:  400083368
ID de submissão:  1152921505690628791
Data de submissão:  7/6/2020
Data de conclusão:  7/6/2020
Empresa:  Positivo Tecnologia SA
Nome do produto:  Positivo
Categoria:  Sistema
Tipo de produto:  Laptop
Nível de qualificação:  Certificado para Microsoft Windows 10 Client versão 2004, x64
Nome de marketing:  Positivo Master N4340
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2020.
Srs. COINF/SEGI
 
Conforme despacho evento sei nº0805832,

seguem documentos solicitados na sessão pregão 75/2020,
item 01 para nova análise  de conformidade técnica.

Documentos
eventos: 0806560; 0806565; 0806571; 0806578; 0806586; 0806593.

Aguardo.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 10/11/2020, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806597 e o código CRC 8C186347.

0006837-69.2020.6.02.8000 0806597v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2020.
Sr. Pregoeiro,
 
Mais uma vez a proposta apresentada está

incompleta (doc. 0806560). O edital claramente indica:
 

"OUTROS REQUISITOS

14. Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta
especificação, apontado a página do documento onde consta a comprovação do
item/sub-item proposto. A simples repetição das especificações do termo de referência
sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da proponente;"

 
Entratando, a tabela com as indicações de páginas

para comprovação das especificações de itens e subitens está
parcialmente preenchida, restando prejudicada a análise.
Entendemos que, caso não sejam fornecidos tais subsídios, a
proposta não terá como ter sua conformidade validada e por
consequência não atenderá ao exigido.

 
Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 11/11/2020, às 20:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0808037 e o código CRC 173A2D19.
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Nome de Fantasia: SEMPER VINCIT 

Razão Social: SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA           

CNPJ: 09.150.651/0001-32

Endereço: Rua Diogo Bernardes, nº 72, Qd.35 Conj. Jardim Espanha III - Aleixo, Cep: 69.060-808

Telefone: (92) 99175-7641

E-mail: atendimento@dasemper.com / eduardo@dasemper.com

Dados Bancários: Banco Bradesco  Agência: 3053 Conta-Corrente: 0018820-4

Item Descrição / Especificação Qtd Und
 Preço Unit  

(R$) 
 Preço Total (R$) 

1

POSITIVO/ MODELO:  MASTER N4340                                                                                                                                                                  

Décima Geração Intel® i5

10210U (1.60 GHz, 6 MB Cache, Quad Core) com Intel® Turbo Boost até 4.20 GHz

35 und  R$       6.000,00  R$        210.000,00 

210.000,00R$     

25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

22. 01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

23. 01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

24. Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

4. 01 (uma) Interface de leitor de catões SD ou Micro-SD;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

20. 01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

21. 01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

1. 01 (uma) Controladora de disco rígido mínimo SATA-III; DOCUMENTOS pag 23

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 (uma) USB 3.1 (tipo C). Não será 

permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

3. 01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

ARMAZENAMENTO

1. Capacidade mínima instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou superior; DOCUMENTOS pag 04

INTERFACE

MEMÓRIA

1. Deverá ser fornecido com capacidade instalada mínima de 8GB padrão DDR4-2666 ou superior. DOCUMENTOS pag 04

2. O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória mínima a 32GB (trinta e dois gigabytes) padrão DDR4-2666 ou superior. Sendo possível a 

substituição do pente de memória configurado originalmente.
DOCUMENTOS pag 04

DOCUMENTOS pag 05

6. Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software 

de gerenciamento.
DOCUMENTOS pag 05

DOCUMENTOS pag 05

DOCUMENTOS pag 05

DOCUMENTOS pag 053. Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB.

PROPOSTA DE PREÇO 

Uasg: 70011

Precesso ADM nº 0006837-69.2020.6.02.8000

Á Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

Pregão Eletronico  nº 752020

Apresentamos, abaixo, nossa proposta para nos termos do disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.° 752020

DOCUMENTOS pag 02

DOCUMENTOS pag 20/21

Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

4 Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.

BIOS

1. Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado.

pag 01/02

Total dos Itens

Preço Total Global (Duzentos e Dez  Mil)

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/195436/intel-core-i5-10210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html       

PROCESSADOR 

1 Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600 

pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);

2 O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou aplicação);  

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/195436/intel-core-i5-10210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html       

cpu mark pag 01

DOCUMENTOS pag 01

2. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar a URL na proposta), devendo o mesmo disponibilizar 

ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma online no sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior.

3 Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W;

PLACA MÃE

1 Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida 

comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, já que 

o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e voltada ao mercado coorporativo;

2 Chipset do mesmo fabricante do processado, modelos comprovadamente superiores como arquitetura serão aceitos;

3 Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a este requisito através de firmware/software;

4. Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe. DOCUMENTOS pag 05

5. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia 

robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura no 

próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação de imagens confiáveis com criptografia robusta para 

execução de códigos de atualização com impedimento de rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e 

Software de Gerenciamento.
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Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, smartcard;

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por 

exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc.

Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e diagnósticos com os seguintes recursosmínimos: Visualizar a 

configuração do seu hardware e dos softwaresinstalados;
DOCUMENTOS pag 04

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com 

suporte por todo o período da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.

A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software 

(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades 

solicitadas;

Partners _ BIOS & Device 

Compatibility _ Absolute  pag 01

2. Requisitos de segurança local/proteção de dos dados:

Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os dados do disco rígido de forma segura conforme a 

norma NIST 800-88, não permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em conformidade e 

aprovado de acordo o padrão internacional de segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados dodispositivo. 

Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público;

DOCUMENTOS pag 04

Verificar a validade da garantia do seu hardware;
Hardware Certification Report - 

1152921505691140460 pag 01

Receber notificações de atualizações importantes de drivers do seuhardware; Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algumproblema;
Hardware Certification Report - 

1152921505691140460 pag 01

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria earmazenamento; DOCUMENTOS pag 23

SOFTWARE

1. Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados:

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em modo persistente com características de segurança avançada de 

rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das seguintesfuncionalidades:

DOCUMENTOS pag 04

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou reutilizado em caso de substituição doHD; Envio de um comando remoto capaz de 

apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos;

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um mapa os endereços, data e hora daconexão; As funcionalidades descritas 

deverão ser ativadas remotamente através de um console web;

1. Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com no mínimo 3 (três) células e autonomia mínima de até 10 

(dez) horas comprovadas por folder do fabricante;
DOCUMENTOS pag 21

2. Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem; DOCUMENTOS pag 21

SEGURANÇA E RASTREAMENTO

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

3. Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte do projeto original do gabinete, não sendo aceito 

qualquer tipo de adaptação.

Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

BATERIA E FONTE

5. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

GABINETE

1. Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

2. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

3. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

6. Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa solicitação;

TECLADO E MOUSE

1. Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 11/13

3. Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

4. Possuir microfone integrado ao gabinete;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

5. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno 

deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma automática quando necessário.

Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

ÁUDIO

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

1. Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

2. Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

3. Homologado pela ANATEL;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

1. Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

2. Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS

1. Tecnologia LED UHD, tamanho máximo de 14 polegadas;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

2. Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão Full HD.
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 10

REDE

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB;

2. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida.

TELA

26. Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e 

Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada.

VÍDEO
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GARANTIA E SUPORTE

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com 

reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do equipamento, 

não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais, folders, etc;

DECLAÇÃO ON SITE pag 01

2. Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias 

úteis.

2. Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria 

mínima Silver ou apresentar certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações; 

compatibilidade eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), em relação aos bens de informática e automação, regulamentado pela 

Portaria – Inmetro 170/2012;

MASTER N4340 _ EPEAT 

Registry pag 01

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados 

(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer 

outro meio de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI;

Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

4. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser apresentado o certificado emitido através do site 

Windows Compatible Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl).
CERTIFICADO pag 01

3. Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM. MOCHILA pag 01

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE

1. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado; DOCUMENTOS pag 07

ACESSÓRIOS

1. Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento. A solução proposta 

deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas dos respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;
trava  -pag 02

2. 01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPIs;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

2. Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução 

on- line no site do fabricante que permita realizar o download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para recuperação do 

mesmo ao padrão de fábrica.

Declaração on site pag 01

1. O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, devidamente instalado e configurado;
Catalogo Positivo Master N4340 

pag 02

SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 09.150.651/0001-32 

Rua Diogo Bernardes, nº 72, Qd.35 Conj. Jardim Espanha III - Aleixo, Cep: 69.060-808

Manaus-AM tel: (92) 9 9175-7641

Local e Prazo de entrega: O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos é de 60 (sessenta ) dias corridos após o recebimento da Autorização

de fornecimento, documento equivalente. Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.

Garantia:  garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local 

(on-site)

Manaus-AM, 10 de novembro de 2020

 ___________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Eduardo César

Diretor Nacional de Vendas e Projetos

SEMPER VINCIT BRASIL

eduardo@sowifi.com.br

         

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos 

sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação do objeto desta Licitação.

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos

https://www.meupositivo.com.br/para-voce/suporte-tecnico/reparo-e-rastreio

Catálogo:    https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/PRODUTO/144372/POSITIVO+MASTER+N4340+ROHS

O prazo de validade desta proposta: 90 (noventa) dias, a contar do envio da mesma.

https://www.meupositivo.com.br/setor-publico/suporte-tecnico/lista-tecnica  

https://www.meupositivo.com.br/para-voce/suporte-tecnico/drivers

https://www.meupositivo.com.br/remoto/

https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/
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MASTERMASTER
Performance e Segurança para a sua Empresa

N4340
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A linha Positivo Master N4340 incorpora a 
evolução tecnológica dos componentes 
de baixo consumo de energia, que deixam 
o notebook muito mais leve, fino, 
silencioso e conectado por mais tempo. 
Apresentando performance na medida 
certa para o dia a dia de qualquer 
empresa, esta linha foi desenvolvida para 
oferecer os principais recursos e 
funcionalidades com a melhor relação 
Custo x Benefício.

POSITIVO MASTER N4340DESTAQUES

• Design mais fino: perfeito para trabalhar 
dentro ou fora da empresa com mais 
conforto e ergonomia.

• Durabilidade: estrutura em alumínio, 
projetado para ser extremamente resistente.

• Teclado Retroiluminado: teclado 
retroiluminado com LED para melhor 
digitação em ambientes escuros.

• Baixo consumo: processadores Intel® com 
baixo consumo de energia para aumentar a 
autonomia da bateria sem perder 
desempenho.

• Intel® UHD Graphics: experiência visual 
incrível em alta definição (Ultra High 
Definition).

• Conectividade: oferece flexibilidade com 
conexões de rede Gigabit Ethernet, rede sem 
fio Wi-Fi AC e Bluetooth 5.0. Possui também 
saída de vídeo e áudio digital HDMI.

• Porta USB 3.1 gen2: transferência de dados 
até 10x mais rápida que as portas USB 2.0.

Proposta DOC TEC 01 (0808808)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2291



MASTERMASTER
10ª Geração de Processadores Intel® / Shell EFI / SSD de 256 GB / 8 GB de Memória RAM / Tela 14” FHD

N4340

Processador Décima Geração Intel® i5-10210U (1.60 GHz, 6 MB Cache, Quad-Core) com Intel® Turbo Boost até 4.20 GHz

Chipset SoC (System on Chip), funcionalidades integradas junto ao processador

Sistema Operacional Shell EFI

Tela
LCD 14’’ FHD, 16:9 Widescreen, Anti-reflexiva, Resolução 1920x 1080 (FHD), com tecnologia LED
Abertura do LCD de 180°

Memória RAM
8 GB, DDR4
2x slots SO-DIMM, suporte ao modo Dual Channel
Até 32 GB1 DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC)

Armazenamento SSD de 256 GB, NVMe, M.2 2280

Leitor de Cartões MicroSD

Gráficos Intel® UHD Graphics integrado ao processador com memória alocada dinamicamente até 16 GB2

Áudio
Áudio de alta definição (HD Áudio)
Microfone integrado
2x Alto-falantes integrados

Webcam HD 720p

Conectividade 
LAN: 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet (WoL / PXE)
Compatibilidade com o padrão IEEE 802.1x, 802.3, 802.3u e 802.3ab
WLAN: Wi-Fi IEEE 802.11 ac + BluetoothTM 5.0, M.2 2230

Slots
1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi
1x SATA / PCIe x4 (M.2 2280) para SSD

Portas de Conexão 

1x USB 3.1 Gen 2 (Type C)
1x USB 3.1 Gen 2
1x USB 3.1 Gen 1
1x HDMI 1.4

1x RJ-45
1x Audio Combo (microfone + fone de ouvido)
1x DC-in

Fonte DC-in, 100~240V / 50~60Hz automática, 40W

Teclado Padrão ABNT2, 85 teclas, retroiluminado

Mouse Tipo Touchpad, 2 botões, suporte a toques múltiplos e gestos

Bateria Bateria interna de 4 células de Lítio-Ion Polímero de 36 Wh

Segurança 
TPM 2.0 (solução por firmware - fTPM)
Abertura para trava tipo Kensington

Dimensões (L x P x A) 324,9 x 219,5 x 18,95 mm

Cor Preto

Estrutura Tampas externas em alumínio

Peso Líquido 1,29 kg

Peso Bruto 1,79 kg

Embalagem do Produto 375 x 335 x 60 mm

Conteúdo da Embalagem Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro e Guia Rápido de Instalação

Certificações/Compatibilidades3

Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 10® (x64)
Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012
Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24
Segurança do usuário: IEC 60950
Ruído Acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296)
Equipamento ecológico: RoHS e EPEAT Bronze
Certificado DMI: DMI2.0

Garantia Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial

Código | EAN 3052713 l 7896904653144

1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM.
2 O valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema e da versão do Sistema Operacional. Para Windows 10 o máximo alocado é até metade do total de memória RAM do sistema; 
3 As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento.

Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Logotipo Intel® , Intel, Atom, Celeron, Pentium e Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos 
Estados Unidos e em outros países. HDMI, a logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e  em outros países.
© 2020 Positivo Tecnologia - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Sujeito a alterações sem prévio aviso.  Rev.00Proposta DOC TEC 01 (0808808)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2292
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https://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Core+i5-10210U+%40+1.60GHz&id=3542 
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DMTF https://www.dmtf.org/about/list 
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26/10/2020 Hardware Certification Report - 1152921505690628791

file:///C:/Users/SPARTAN/Downloads/HWCertReport_1152921505690628791.html 1/1

Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID de produto privado:  14033304168087132
ID do produto
compartilhado:  400083368
ID de submissão:  1152921505690628791
Data de submissão:  7/6/2020
Data de conclusão:  7/6/2020
Empresa:  Positivo Tecnologia SA
Nome do produto:  Positivo
Categoria:  Sistema
Tipo de produto:  Laptop
Nível de qualificação:  Certificado para Microsoft Windows 10 Client versão 2004, x64
Nome de marketing:  Positivo Master N4340
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Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID de produto privado:  14490203693099633
ID do produto
compartilhado:  400140041
ID de submissão:  1152921505691140460
Data de submissão:  8/24/2020
Data de conclusão:  8/25/2020
Empresa:  Positivo Tecnologia SA
Nome do produto:  Positivo Master N4340
Categoria:  Sistema
Tipo de produto:  Laptop
Nível de qualificação:  Certificado para Microsoft Windows 10 Client versão 2004, x64
Nome de marketing:  Positivo Master N4340
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Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID de produto privado:  13902249496843369
ID do produto
compartilhado:  1152921504607849237
ID de submissão:  1152921504628254910
Data de submissão:  11/26/2019
Data de conclusão:  11/26/2019
Empresa:  Positivo Tecnologia SA
Nome do produto:  Positivo Master N4340
Categoria:  Sistema
Tipo de produto:  Laptop
Nível de qualificação:  Certificado para Microsoft Windows 10 Client family versão 1903,
x64
Nome de marketing:  Positivo Master N4340
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Sumario de produtos:

Tipo de Produto: Caderno

Registrado: Brasil

Fabricante: Positivo Tecnologia SA

Camada EPEAT: Bronze

Data de registro: 10/01/2020

Status do produto:Ativo

Detalhe de pontuação de nível EPEAT

Para que um produto seja listado no Registro EPEAT, ele deve, no mínimo, atender aos
critérios “obrigatórios” aplicáveis.  para ver uma lista dos critérios necessários
para esta categoria de produto.

Este produto atendeu aos  necessários .

BETA

CONECTE-SE

RETORNAR À PESQUISA

MASTER N4340

Clique aqui

critérios exigidos
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Critérios Opcionais Pontuações

Junto com os critérios obrigatórios, os produtos também podem atender aos critérios
opcionais e marcar pontos opcionais. Não é necessário que um produto alcance nenhum
ponto opcional.

Os produtos que atendem a todos os critérios exigidos e atingem menos de 50% dos
pontos opcionais são classificados na  

EPEAT Bronze

Os produtos que atendem a todos os critérios exigidos e atingem de 50 a 74% dos pontos
opcionais são avaliados pela  

EPEAT Silver

Os produtos que atendem a todos os critérios exigidos e atingem 75 - 100% dos pontos
opcionais são avaliados em  

EPEAT Gold

Os critérios opcionais para esta categoria de produto e os pontos opcionais alcançados
por este produto estão listados abaixo.

4.1 Gestão de Substâncias 6/16

4.2 Materials Selection 0 / 3

4.4 Product longevity/life-cycle extension 0 / 4

4.5 Energy Conservation 2 / 5

4.7 Packaging 1 / 2

4.8 Life cycle assessment and carbon footprint 1 / 6
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TOTAL OPTIONAL CRITERIA SCORE: 11 / 51

Please note that it is not
required for a product to
achieve any optional
points.

Some optional criteria may not be applicable to a
product. Optional criteria that are not applicable (N/A)
to the product are not included in the Total Optional
Criteria Score, and are not reflected above.

For any questions, comments, or feedback regarding the EPEAT Registry, please 
.

 

4.9 Corporate Environmental Performance 1 / 9

4.10 Corporate social responsibility 0 / 6

contact
us

EPEAT PROGRAM POLICY MANUAL SUPPORT
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Notebooks & Tablets Models

TOUGHBOOK Laptops TOUGHBOOK 54; TOUGHBOOK 55; CF-30; CF-31; CF-52; CF-
53; CF-54; CF-74; CF-74-E or higher; CF-F8; CF-F9; CF-S10;
CF-SX2; CF-T5; CF-T7; CF-T8; CF-W5; CF-W7; CF-W8; CF-Y5;
CF-Y7

TOUGHBOOK 2-in-1's TOUGHBOOK 20; TOUGHBOOK 33; TOUGHBOOK XZ6 CF-19;
CF-C1; CF-C2

TOUGHBOOK Tablets TOUGHBOOK 33 tablet; TOUGHBOOK 20 tablet;
TOUGHBOOK G1; TOUGHBOOK M1; CF-D1; CF-H1; CF-H2;
CF-U1; FZ-Q2; UT-MA6; UT-MB5; FZ-Q1; FZ-R1

Notebooks & Tablets Models

Positivo Master N250i, N3240, N350i, N4340, N600, N6140 Blackstone,
N800, N8140 Blackstone, N8240 Blackstone

Desktops & Workstations Models

Positivo Master C600 MiniPro, C610 MiniPro, C6200, C800 MiniPro, C810

 IT |  Security
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POSITIVO MASTER N4340
Cód: 3052713

POSITIVO MASTER N4340
3052713 

Intel® Core™ i5 10ª Geração
Shell EFI
Tela 14" Full HD - Abertura do LCD de
180º
8 GB de memória
SSD, 256 GB
Bluetooth 5.0 / Wi-Fi
HDMI / USB 3.1 gen2
Teclado retroiluminado
Segurança: fTPM (firmware TPM)
Abertura para trava tipo Kensington

Faturado por Manaus 

Diferenciais Certificações Positivo Empresas Garantias PDF

Segurança IEC 60950 
  
A certificação de segurança é feita com base na norma IEC 60950. Esta norma estabelece padrões que visam reduzir ao mínimo o risco de incêndio, choque
elétrico ou outro tipo de dano ao usuário que entrar em contato com nossos produtos. A certificação se aplica tanto a desktops ligados à rede elétrica, como a
notebooks que são alimentados por baterias. O Certificado de Conformidade é emitido pela TÜV Rheinland do Brasil, após uma bateria de testes e relatórios
minuciosos. 
  
Compatibilidade Eletromagnética IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 
  
Os testes de compatibilidade eletromagnética são feitos com a finalidade de verificar se os requisitos de emissão e imunidade a radiações eletromagnéticas são
atendidos. As normas utilizadas como referência são: IEC 61000 3-2 e 3-3, CISPR22 e CISPR24. Estas normas definem os métodos de teste, os limites de
interferência eletromagnética que o equipamento pode emitir, e, limites relacionados a surtos ou transientes (instabilidades) que o equipamento deve suportar.
Após uma bateria de testes e relatórios minuciosos, é emitido um Certificado de Conformidade pela TÜV Rheinland do Brasil. A Norma IEC 61000 é similar às
normas internacionalmente conhecidas FCC e CE, por utilizar critérios e parâmetros similares. 
  
Equipamentos Ecologicamente Amiguáveis" EPEAT 
  
O EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) tem como intuito auxiliar a compra de equipamentos ecologicamente "amigáveis" (verdes). São
analisados como requisitos do EPEAT: especificações de hardware, processos de adequação ecológica, toda cadeia de logística reversa da empresa, que
incluem dentre outros, a coleta de produtos obsoletos e embalagens. A norma utilizada como referência para EPEAT é a IEEE 1680. Esta norma é formada por
23 quesitos obrigatórios e 28 opcionais. Para categoria Gold, é necessário atender aos 23 requisitos obrigatórios da norma IEEE 1680 e um mínimo de 75% dos
quesitos opcionais. 
  
RoHS (Restricion Of Certain Hazardous Substances) 

É uma diretiva européia, e não lei, que proíbe que certas substâncias nocivas sejam usadas em processos de fabricação de produtos eletro eletrônicos : cádmio
(Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(Vl)), bifenilos polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb).  

Emissão de Ruído Acústico 
  
Os testes de ruído visam garantir que nível de ruído acústico emitido pelos desktops ou notebooks está adequado ao ambiente de trabalho. Os critérios para os
testes de ruído acústico são estipulados por normas de alguns institutos: ABNT, ANSI, ECMA e ISO. (ISO 9296/NBR10152) 

Gerenciamento Remoto DMTF 
  

PARA EMPRESAS

COMPUTADORES
Master D610
Master D2100
Master D1100
Master D2200
Master D6200
Master D8200
Master D3200
Master C6200 MiniPro
Master C8200 MiniPro
Master C610 MiniPro

NOTEBOOKS
Netbook
Blackstone N6140
Master N2140
Duo
Master N1140
Master N1240
Master N3140
Master N4340

ALL IN ONE
Master U1300
Master A2100
Master A1120
Master U3100
Master A2200

VAIO
Vaio C14
Vaio 15S
Vaio S13
Vaio F15
Vaio S11
Vaio SE14
Vaio FE14
Vaio FE15

EDUCAÇÃO
ACCEPT

Mini PC Accept

TABLETS

SMARTPHONES E
CELULARES

PARA VOCÊ

Desktops
Stilo
Station
Gamer - 2AM

NOTEBOOKS
Stilo
Motion
Chromebook
Gamer - 2AM

Union
Union 18"
Union 21"

VAIO
ANKER

Cabos
Capas
Películas
Fones
Carregadores
Caixa de Som

SMARTPHONE QUANTUM

POSITIVO CASA
INTELIGENTE

Kit Casa Segura

Canal
Selecione um canal.

Login

Senha
 

Buscar

Buscar Meu Carrinho
0 iten(s)
Valor R$ 0,00

PARA EMPRESAS TABLETS SMARTPHONES E CELULARES PARA VOCÊ SMARTPHONE QUANTUM POSITIVO CASA INTELIGENTE
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A certificação DMTF indica que os equipamentos Positivo Master estão dentro dos requisitos de gerenciamento remoto junto a DMTF (Distributed Management
Task Force), líder no desenvolvimento e unificação de padrões de gerenciamento no setor de tecnologia. 
  
Compatibilidade Microsoft WHQL (HCL) 
  
O Windows Hardware Quality Labs (WHQL) compreende uma série de testes de hardware e software que asseguram a compatibilidade da linha de notebooks e
desktops Positivo Master com o produto Microsoft Windows. 

PPB 
  
O Processo Produtivo Básico consiste de etapas fabris mínimas necessárias que as empresas de computadores devem cumprir para obter benefícios fiscais.   

ANATEL 

A legislação brasileira determina que os produtos de telecomunicações usados no país sejam certificados e homologados. A Anatel - Agência Nacional de
Telecomunicações realiza a homologação do produto após o mesmo ter sido certificado de acordo com os requisitos por ela estabelecidos. 

ATENÇÃO 

Certificações podem variar conforme o tipo de produto, form factor e/ou configuração. Consulte a Ficha técnica do produto para verificar quais destas
certificações estão disponíveis para ele.

Últimos produtos visitados Pagina: 1 Produtos adicionado ao
carrinho

Últimas pesquisas efetuadas

Categorias Visitadas

Smart Câmera Wi-Fi
Smart Câmera 360 Wi-Fi
Smart Plug Wi-fi
Smart Lâmpada Wi-Fi
Kit Casa Conectada

BuscarBuscar

A Empresa Política de Privacidade e Cookies Políticas Gerais, Fretes, Taxas Financeiras e Ofertas Suporte Técnico e Garantias Imprensa Investidores
Aviso de Privacidade

 Minhas Navegações

Institucionais
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https://www.positivoinformatica.com.br/sobre-a-positivo-imprensa
https://ri.positivoinformatica.com.br/positivo/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/19ddbe1a-5e78-40e3-b7c8-28ff664cc1ed/fe54cb8f-9bb7-dd3f-9964-cdfbead2b20c?origin=2
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Produto/144374/POSITIVO+MASTER+N4340/T/1
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Produto/144374/POSITIVO+MASTER+N4340/T/1


Trava de notebook Kensington K64664BR c/ chave 1,5 m 
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- Trava de notebook Kensington K64664BR, protegendo o equipamento contra roubos. 

- Kensington a marca numero 1 em travas para notebook. 

- Cabo de 1,5 metros desenvolvido em aço reforçado, fornecendo maior segurança. 

- Possui engate Security Slot, compatível com 99 % dos notebooks disponíveis no 

mercado. 

- Acompanha 2 chaves para trava. 

 

Características técnicas: 

- Código do produto no fabricante: K64664BR (900-6496-00 / 246760) 

- Material do cabo: aço reforçado 

- Comprimento do cabo: 1,5 m 

Acompanha: 

- Trava de notebook Kensington K64664BR 

- 2 chaves 

- 1 engate de proteção 

- 1 chave Allen 

- Folheto de instruções em inglês e português 
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 Mouse 

 Altura x largura x profundidade: 
 112,96 mm x 61,7 mm x 38,4 mm 
 Peso (com baterias): 85g 
 Comprimento do cabo: 180 cm 

REQUISITOS DE SISTEMA 

 Windows® 10 ou superior, Windows 8, Windows 7 
macOS X 10.5 ou superior 
Chrome OS™ 

Linux Kernel 2.6+2 
Conexão USB: Porta USB disponível necessária 

 ESPECIFICAÇÕES 

Tipo de conexão: Com fio 
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DPI (mín./máx.): 1.000± 
Tecnologia de rastreamento: Óptico 
Resolução do sensor: 1000 dpi 
Roda de rolagem: Sim 
Número de botões: 3 

 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

o Mouse com fio 
Documentação do usuário 

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA 

Garantia de hardware limitada de três anos 

CÓDIGO DO PRODUTO 

Preto: PN: 910-005493 
PN: 910-005492 
Azul: PN: 910-005491 
Cinza: PN: 910-005494 
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• Mouse 

 Altura x largura x profundidade: 
 112,96 mm x 61,7 mm x 38,4 mm 
 Peso (com baterias): 85g 
 Comprimento do cabo: 180 cm 

REQUISITOS DE SISTEMA 

 Windows® 10 ou superior, Windows 8, Windows 7 
macOS X 10.5 ou superior 
Chrome OS™ 

Linux Kernel 2.6+2 
Conexão USB: Porta USB disponível necessária 

• ESPECIFICAÇÕES 

Tipo de conexão: Com fio 
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DPI (mín./máx.): 1.000± 
Tecnologia de rastreamento: Óptico 
Resolução do sensor: 1000 dpi 
Roda de rolagem: Sim 
Número de botões: 3 

• CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

o Mouse com fio 
Documentação do usuário 

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA 

Garantia de hardware limitada de três anos 

CÓDIGO DO PRODUTO 

Preto: PN: 910-005493 
PN: 910-005492 
Azul: PN: 910-005491 
Cinza: PN: 910-005494 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2020.
Srs. Servidores COINF/SEGI
 
Conforme despacho evento sei nº 0808037,

diligênciado, o licitante apresentou os  documentos abaixo
destacados, a fim dos Srs. executarem a última avaliação
técnica, considerando o registro na sessão pregão 75/2020:
1. 0800746
2. 0808808
3. 0808809
4. 0808813
5. 0808817
6. 0808822

Agradeço e aguardo.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 12/11/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0808826 e o código CRC F7DD81C5.

0006837-69.2020.6.02.8000 0808826v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Durante o processo de análise dos documento

elencados no Despacho PREG 0808826, constatou-se o que
parece ser um equívoco de referência quanto ao
primeiro 0800746.

Solicita-se pois a verificação, sem prejuízo da
continuidade da análise dos demais documentos.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 12/11/2020, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0808979 e o código CRC BDED0EC6.

0006837-69.2020.6.02.8000 0808979v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2020.
Srs. Servidores COINF/SEGI
 
Agradeço apontamento evento sei nº0808979. razão

pela qual retificamos, evento correto: 0808746.
 
Aguardo. 
 
ATT. PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/11/2020, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0809446 e o código CRC BBE6C5AB.

0006837-69.2020.6.02.8000 0809446v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de novembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção aos Despachos

PREG 0808826 e 0809446, cumpre-me destacar, a priori, o
seguinte:

 
Em relação ao evento 0808746, o licitante faz, por

diversas ocasiões referências à numeração de página superior
à 19 (dezenove), tal chama atenção pelo seguinte:

 
Proposta DOC TEC 01: 0808808 tem 19 páginas;
Proposta DOC TEC 02: 0808809 tem 08 páginas;
Proposta DOC TEC 03: 0808813 tem 07 páginas;
Proposta DOC TEC 04: 0808817 tem 08 páginas e 
Prospota DOC TEC MOUSE FOTO: 0808822 tem 03

páginas.
 
Sendo assim, há aparente necessidade de

esclarecer se todos os documentos foram recepcionados ou se
há critério de ordem que permita uma cotagem de página que
superior ao número 19, dado o exposto acima.

 
Doutra sorte, para não haver maior retardo da

análise, informo que quando verificado o conteúdo do
evento 0808746, em relação ao conteúdo Proposta DOC TEC
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01: 0808808  que tem 19 páginas, temos, sem prejuízo doutros
pontos, para:

 
a) Interface: 01 (uma) Controladora de disco rígido

mínimo SATA-III; referêcia ofertada pelo
licitante: DOCUMENTOS pag 23 >> não foi localizada, a
priori, a página 23, tão pouco assertiva na Proposta DOC TEC
01: 0808808 de sua existência, vez a única referência
encontrada, está na página 02 e limita-se: "Slots 1x SATA /
PCie x 4 (M.2 2280) para SSD" o que permite inferir se tratar
de itens mutuamente excludentes;

 
b) 25. Possuir Leitor Biométrico integrado ao

gabinete: referência ofertada pelo licitante: Catalogo Positivo
Master N4340 pag 02 >> não foi localizada na página 02
da Proposta DOC TEC 01: 0808808, ou em qualquer outra de
suas páginas, qualquer assertiva sobre a existência do Leitor
Biométrico.

 
 
Desta forma, com as ressalvas supra quanto à

metodologia de numeração de páginas ou falta de recepção de
documentação outra, entende, com base nos itens a e b,
acima, sem prejuízo da análise doutros pontos que o
equipamento ofertado, a prior, não atende aos requisitos
técnicos exigidos.

 
Cordialmente.

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/11/2020, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0810614 e o código CRC F952B2E3.

0006837-69.2020.6.02.8000 0810614v1
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Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Comissão Permanente de Licitação 

PE N° 75/2020 

PROPOSTA 

 

Item Qtde              Especificação do Material Valor Unitário  Valor Total 

   01    35  
   
NOTEBOOK - MARCA POSITIVO - MODELO 
MASTER N4340 
 
Processador Décima Geração Intel® i5-
10210U (1.60 GHz, 6 MB Cache, Quad-
Core) com Intel® Turbo Boost até 4.20 
GHz Chipset SoC (System on Chip), 
funcionalidades integradas junto ao 
processador Sistema Operacional 
Windows 10 Pro Tela LCD 14’’ FHD, 
16:9 Widescreen, Anti-reflexiva, 
Resolução 1920x 1080 (FHD), com 
tecnologia LED Abertura do LCD de 180° 
Memória RAM 8 GB, DDR4 2x slots SO-
DIMM, suporte ao modo Dual Channel Até 
32 GB1 DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC) 
Armazenamento SSD de 256 GB, NVMe, 
M.2 2280 Leitor de Cartões MicroSD 
Gráficos Intel® UHD Graphics integrado ao 
processador com memória alocada 
dinamicamente até 16 GB2 Áudio Áudio de 
alta definição (HD Áudio) Microfone 
integrado 2x Alto-falantes integrados 
Webcam HD 720p Conectividade LAN: 
10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet 
(WoL / PXE) Compatibilidade com o padrão 
IEEE 802.1x, 802.3, 802.3u e 802.3ab 
WLAN: Wi-Fi IEEE 802.11 ac + BluetoothTM 
5.0, M.2 2230 Slots 1x PCIe x1 (M.2 2230) 
para WiFi 1x SATA / PCIe x4 (M.2 2280) 
para SSD Portas de Conexão 1x USB 3.1 
Gen 2 (Type C) 1x USB 3.1 Gen 2 1x USB 
3.1 Gen 1 1x HDMI 1.4 1x RJ-45 1x Audio 
Combo (microfone + fone de ouvido) 1x 
DC-in Fonte DC-in, 100~240V / 50~60Hz 
automática, 40W Teclado Padrão ABNT2, 85 
teclas, retroiluminado Mouse Tipo 
Touchpad, 2 botões, suporte a toques 
múltiplos e gestos Bateria Bateria interna 
de 4 células de Lítio-Ion Polímero de 36 Wh 
Segurança TPM 2.0 (solução por firmware - 
fTPM) Abertura para trava tipo Kensington 
Dimensões (L x P x A) 324,9 x 219,5 x 

       R$ 5.950,00    R$ 208.250,00 
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18,95 mm Cor Preto Estrutura Tampas 
externas em alumínio Peso Líquido 1,29 kg 
Peso Bruto 1,79 kg Embalagem do Produto 
375 x 335 x 60 mm Conteúdo da 
Embalagem Notebook, Adaptador CA com 
cabo padrão Inmetro e Guia Rápido de 
Instalação Certificações/Compatibilidades3 
Compatibilidade de hardware: Microsoft® 
Windows 10® (x64) Segurança, 
Compatibilidade Eletromagnética e 
Eficiência Energética: Portaria INMETRO 
170/2012 Compatibilidade eletromagnética: 
IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança 
do usuário: IEC 60950 Ruído Acústico: De 
acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 
9296) Equipamento ecológico: RoHS e 
EPEAT Bronze Certificado DMI: DMI2.0 
Garantia 36 meses on site Acessórios: 
Cabo de segurança, Mouse usb 
1000dpi, Mochila de transporte 
  

 

                     

 

Valor total por extenso: ( Duzentos e oito mil, duzentos e cinquenta reais  )  

Informamos que os preços cotados acima já estão incluídos as despesas, tais como: impostos, taxas, embalagens, 
frete, seguros e quaisquer outras que forem devidas. 

. 

Prazo de pagamento: conforme edital 

Prazo de validade: 60 dias 

Prazo de garantia: 36 meses on site  

Prazo de entrega: 60 dias 
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DADOS BANCÁRIOS  

BANCO DO BRASIL ( 001 ) 

 AG: 8129-9  

C/C 30015-2 

 

 

 

Curitiba, 09 de Novembro de 2020 

 

 

                                       ______________________________________________ 

MTEC TECNOLOGIA EIRELI  

Milton Ferreira dos Santos - Diretor 

RG 6.617.940-0  CPF 075.059.048-33 
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MCTIC

Home (/SISEPIN/) /  Produtos e modelos habilitados

Produto: Impressora a jato-de-tinta líquida, com velocidade de impressão inferior a 30 ppm, combinada com unidade
de digitalização de informações

Processo MCT/Data: 01200.002249/2007-41   de   14/05/2007

CNPJ da Incentivada: 81243735000903

Portaria MCT/MDIC/MF: 539, de 22/08/2008 DOU 25/08/2008 ()

Modelos: Impressora Positivo Multifuncional A1017

Produto: Microcomputador portatil

Processo MCT/Data: 01200.005261/2003-83   de   27/11/2003

CNPJ da Incentivada: 81243735000903

Portaria MCT/MDIC/MF: 467, de 13/07/2005 DOU 15/07/2005 ()

Modelos: POSITIVO NOTE; POSITIVO MOBILE; POSITIVO PORTABLE.(15-04-20: NOTEBOOK 2AM)

Produto: Microcomputador portatil, de peso inferior a 3,5 kg

Processo MCT/Data: 01200.005261/2003-83   de   27/11/2003

CNPJ da Incentivada: 81243735000903

Portaria MCT/MDIC/MF: 467, de 13/07/2005 DOU 15/07/2005 ()

Modelos: POSITIVO PORTABLE.(08-08-08: NOTEBOOK POSITIVO MOBILE MOBO)(08-08-08: NOTEBOOK POSITIVO
MOBILE MOBO KIDS)(14-06-13: POSITIVO MASTER N190I)(14-04-20: POSITIVO MASTER N1110) (14-04-20:
POSITIVO MASTER N1112) (15-04-20: POSITIVO MASTER N1240) (15-04-20: POSITIVO MASTER N2140) (15-04-
20: POSITIVO MASTER N3240) (15-04-20: POSITIVO MASTER N4340) (15-04-20: POSITIVO MASTER N6240) (15-
04-20: POSITIVO CHROMEBOOK N2110) (15-04-20: POSITIVO CHROMEBOOK N2112) (15-04-20: VAIO SE14) (15-
04-20: VAIO FE14) (15-04-20: POSITIVO MASTER N8240)

Produto: Microcomputador portátil, sem teclado, com tela sensível ao toque (''touch screen''), de peso inferior a 750g
(Tablet PC)

Processo MCT/Data: 01200.004465/2012-98   de   07/11/2012

CNPJ da Incentivada: 81243735000903

Portaria MCT/MDIC/MF: 720, de 22/07/2013 DOU 23/07/2013 ()

Modelos: (23-04-20: TABLET POSITIVO T1085) (23-04-20: TABLET POSITIVO T850) (23-04-20: TABLET POSITIVO T1075B)

Nome Fantasia: POSITIVO INFORMÁTICA
Razão Social: POSITIVO TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 81.243.735/0009-03
Endereço: Rua Rotary, 67 Cidade Nova 

Ilhéus /  BA  -  45652020
Contato: HÉLIO BRUCK ROTENBERG 

diretoria_info@positivo.com.br 
(62)30956901 
www.positivoinformática.com.br

 

Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios �scais da Lei de Informática
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Produto: Monitor de vídeo, com tela de cristal liquido, policromático

Processo MCT/Data: 01200.006432/2006-34   de   08/11/2006

CNPJ da Incentivada: 81243735000903

Portaria MCT/MDIC/MF: 828, de 24/12/2007 DOU 26/12/2007 ()

Modelos: LCB 1400; LCB 1400W; LCB 1500; LCB 1500W; LCB 1700; LCB 1900; LCG 1400; LCG 1400W; LCG 1500; LCG
1500W; LCG 1700; LCG 1900; LCS 1400; LCS 1400W; LCS 1500; LCS 1500W; LCS 1700; LCS 1900; LCA 1400; LCA
1400W; LCA 1500; LCA 1500W; LCA 1700; LCA 1900; LCM 1400; LCM 1400W; LCM 1500; LCM 1500W; LCM 1700;
LCM 1900; LCX NY00Z; (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 14" LCX1401Z)(23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO
14.1" LBX1410W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 15" LBX1500Z) (23-01-08: MONITOR LCD
POSITIVO 15.6" LCX1561W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 17" LBX1700Z) (23-01-08:
MONITOR LCD POSITIVO 13.3" LBX1330W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 14" LBX1400Z)
(23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 14.1" LBX1411W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 15.4"
LBX1540W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 15.6" LBX1560W WIDESCREEN) (23-01-08:
MONITOR LCD POSITIVO 13.3" LBX1331W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 14" LBX1401Z)
(23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 15" LBX1501Z) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 15.4" LBX1541W
WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 15.6" LBX1561W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD
POSITIVO 17" LBX1701Z) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 13.3" LCX1330W WIDESCREEN) (23-01-08:
MONITOR LCD POSITIVO 14.1" LCX1410W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 15" LCX1500Z)
(23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 15.4" LCX1540W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 15.6"
LCX1560W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 17" LCX1700Z) (23-01-08: MONITOR LCD
POSITIVO 13.3" LCX1331W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 14" LCX1400Z) (23-01-08:
MONITOR LCD POSITIVO 14.1" LCX1411W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 15" LCX1501Z)
(23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 15.4" LCX1541W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 17"
LCX1701Z) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 17" LCX1700W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD
POSITIVO 17" LCX1701W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 17" LBX1700W WIDESCREEN) (23-
01-08: MONITOR LCD POSITIVO 17" LBX1701W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 19"
LCX1900W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 19" LCX1901W WIDESCREEN) (23-01-08:
MONITOR LCD POSITIVO 19" LBX1900W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 19" LBX1901W
WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 20.1" LCX2010W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD
POSITIVO 20.1" LCX2011W WIDESCREEN) (23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 20.1" LBX2010W WIDESCREEN)
(23-01-08: MONITOR LCD POSITIVO 20.1" LBX2011W WIDESCREEN)(28-10-10: POSITIVO LINE) (28-10-10:
POSITIVO LINE 411) (28-10-10: POSITIVO LINE 542) (28-10-10: POSITIVO LINE 561) (28-10-10: POSITIVO SMILE )
(28-10-10: POSITIVO SMILE LIGHT 561) (08-11-10: MONITOR POSITIVO SMILE LIGHT 501 A 599 (2P)) (08-11-10:
MONITOR POSITIVO SMILE 401 A 499) (30-04-12: MONITOR POSITIVO SMILE LIGHT 5001 A 5999) (30-04-12:
MONITOR POSITIVO SMILE 800 A 999) (30-04-12: MONITOR POSITIVO FIT 800 A 999) (16-05-12: MONITOR
POSITIVO SMILE LIGHT 56A)

Produto: Monitor de vídeo, com tubo de raios catódicos, policromático

Processo MCT/Data: 01200.006432/2006-34   de   08/11/2006

CNPJ da Incentivada: 81243735000903

Portaria MCT/MDIC/MF: 828, de 24/12/2007 DOU 26/12/2007 ()

Modelos: CTB 1500; CTB 1700; CTB 1700F; CTG 1500; CTG 1700; CTG 1700F; CTS 1500; CTS 1700; CTS 1700F; CTA 1500;
CTA 1700; CTA 1700F; CTM 1500; CTM 1700; CTM 1700F; CTX NY00Z

Produto: Terminal portátil de telefonia celular

Processo MCT/Data: 01200.001162/2013-02   de   26/03/2013

CNPJ da Incentivada: 81243735000903

Portaria MCT/MDIC/MF: 1284, de 16/12/2013 DOU 17/12/2013 ()

Modelos: (20-04-20: POSITIVO TWIST 3) (20-04-20: POSITIVO TWIST 3 PRO) (20-04-20: POSITIVO SP2)

Produto: Unidade de coleta de dados para controle de acesso de freqüência, baseado em microprocessador, formando
corpo único, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado, um visor e um leitor
de cartões

Processo MCT/Data: 01200.001510/2005-23   de   13/04/2005

CNPJ da Incentivada: 81243735000903

Portaria MCT/MDIC/MF: 515, de 06/08/2007 DOU 07/08/2007 ()

Modelos: TRP-01; TRP-02;TRP-03;TRP-04;TRP-05;TRP-06 eTRP-07.
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Produto: Unidade de entrada de dados, com painel eletrônico, para máquina automática de processamento de dados,
para mesa educacional digital

Processo MCT/Data: 01200.004210/2004-15   de   26/08/2004

CNPJ da Incentivada: 81243735000903

Portaria MCT/MDIC/MF: 547, de 25/08/2006 DOU 28/08/2006 ()

Modelos: Módulo educacional E-Blocks(14-07-08: Módulo Educacional My Kid)(14-07-08: Módulo Educacional Alfabeto)
(14-07-08: Módulo Educacional Kid Together)(14-07-08: Módulo Educacional Multimundos)

Produto: Unidade de processamento digital de pequena capacidade, baseada em microprocessadores

Processo MCT/Data: 01200.005261/2003-83   de   27/11/2003

CNPJ da Incentivada: 81243735000903

Portaria MCT/MDIC/MF: 467, de 13/07/2005 DOU 15/07/2005 ()

Modelos: POS-AT SERIES Q; POS-AT SERIES F; POS-AT SERIES J; POS SERVER 1000; POS SERVER 2000; CENTRAL
EDUCACIONAL DIGITAL COMBO; CENTRAL EDUCACIONAL DIGITAL ALFABETO; CENTRAL EDUCACIONAL
DIGITAL MULTIKID; CENTRAL EDUCACIONAL DIGITAL MY KID; CENTRAL EDUCACIONAL DIGITAL KID
TOGETHER; CENTRAL EDUCACIONAL DIGITAL MULTIMUNDOS; POS SERVER 3000; POS SERVER 4000; POS
SERVER 5000; POS SERVER 6000; POS-AT SERIES O; POS-AT SERIES T; POS-AT SERIES V; POSITIVO PCTV;
POSITIVO PHONEPC; POSITIVO GAMEPC; POSITIVO PC FUTURA; POSITIVO E.PC; POSITIVO PLUS; PC PARA
VOCê.(10-11-09: POSITIVO FÁCIL)(10-11-09: POSITIVO PC-OKÊ)(10-11-09: FIRSTLINE)(10-11-09: POSITIVO PCTV
DIGITAL)(30-04-12: DSK NEX L1 A L7000) (30-04-12: DSK NEX D1 A D5000) (30-04-12: DSK NEX I1 A I9999) (30-
04-12: DSK SIM L1 A L7000) (30-04-12: DSK SIM D1000 A D7000) (30-04-12: DSK SIM I1 A I9999) (06-08-12: DSK
SIM K1000 A K9999) (05-09-12: DSK SIM 1000I A 9999I) (14-06-13: POSITIVO MASTER D365) (14-06-13:
POSITIVO MASTER D570) (14-06-13: POSITIVO MASTER D520) (14-06-13: POSITIVO MASTER D360)(04-04-14:
DSK POSITIVO UNIQUE K1000 A K9999)(24-10-14: POSITIVO MASTER D580) (20-03-20: POSITIVO MASTER C610
MINIPRO) (20-03-20: DSK 2AM H1000) (20-03-20: POSITIVO MASTER C6200 MINIPRO) (20-03-20: POSITIVO
MASTER C8200 MINIPRO) (20-03-20: POSITIVO MASTER C810 MINIPRO) (27-03-20: POSITIVO MASTER D8200)
(27-03-20: POSITIVO MASTER D6200) (27-03-20: POSITIVO MASTER D3200) (27-03-20: POSITIVO MASTER
D2200) (27-03-20: POSITIVO MASTER D1100) (27-03-20: DESKTOP 2AM) (27-03-20: DSK POSITIVO STILO DS) (27-
03-20: DSK POSITIVO STILO C) (27-03-20: DSK POSITIVO STATION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER C5300
MINIPRO) (27-03-20: POSITIVO MASTER C4300 MINIPRO) (27-03-20: POSITIVO MASTER D4300) (27-03-20:
POSITIVO MASTER D5300) (20-04-20: DSK POSITIVO STATION C) (20-04-20: DSK POSITIVO STILO C) (20-04-20:
DSK POSITIVO STILO DS) (20-04-20: POSITIVO MASTER C4300 MINIPRO) (20-04-20: POSITIVO MASTER C5300
MINIPRO) (20-04-20: POSITIVO MASTER D1100) (20-04-20: POSITIVO MASTER D2200) (20-04-20: POSITIVO
MASTER D3200) (20-04-20: POSITIVO MASTER D4300) (20-04-20: POSITIVO MASTER D5300) (20-04-20:
POSITIVO MASTER D8200)
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Produto: Unidade de processamento digital, de pequena capacidade, baseada em microprocessador, com unidade de
saída por vídeo incorporada

Processo MCT/Data: 01200.004857/2009-51   de   17/12/2009

CNPJ da Incentivada: 81243735000903

Portaria MCT/MDIC/MF: 555, de 16/07/2010 DOU 20/07/2010 ()

Modelos: POSITIVO LCD-PC(27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20: POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20:
POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20: POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO
MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20: POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO
MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20: POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER
A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20: POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER
U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20: POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-
03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20: POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300)
(27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20: POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20: POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20:
POSITIVO UNION I) (27-03-20: POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO
MASTER A2200) (27-03-20: POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO
UNION I) (27-03-20: POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER
A2200) (27-03-20: POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION
I) (27-03-20: POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-
03-20: POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2200) (27-03-20:
POSITIVO MASTER A1120) (27-03-20: POSITIVO MASTER U1300) (27-03-20: POSITIVO UNION I) (27-03-20:
POSITIVO UNION C) (27-03-20: POSITIVO MASTER A2100)

Produto: Acumulador elétrico próprio para terminal portátil de telefonia celular

Processo MCT/Data: 01200.001702/2016-92   de   02/06/2016

CNPJ da Incentivada: 81243735000148

Portaria MCT/MDIC/MF: 1654, de 29/03/2017 DOU 30/03/2017 (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=35&data=30/03/2017)

Modelos:

Nome Fantasia: POSITIVO INFORMÁTICA
Razão Social: POSITIVO TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 81.243.735/0001-48
Endereço: Rua João Bettega, 5.200 CIC 

Curitiba /  PR  -  81350000
Contato: HÉLIO BRUCK ROTENBERG 

DIRETORIA_INFO@POSITIVO.COM.BR 
(41)32397716 
http://www.positivotecnologia.com.br/

 

Proposta DOC TEC 01 (0814596)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2348

http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=E3DB4A74C8E5D51EBAB7A02982C21745?empresa=POSITIVO&cnpj=&produto=
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=35&data=30/03/2017


27/04/2020 MCTIC

www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=E3DB4A74C8E5D51… 5/8

Produto: CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES ELETRICOS E ELETRôNICOS, MONTADOS, DO TIPO PLACA-MãE
(MOTHERBOARD)

Processo MCT/Data: 01200.003668/2007-08   de   12/07/2007

CNPJ da Incentivada: 81243735000148

Portaria MCT/MDIC/MF: 176, de 28/03/2008 DOU 31/03/2008 ()

Modelos: P5LD2-VM; P5VDC-TVM; P5VD2-MX; P5GC-MX; P5B-VM; MS-7211; MS-7222; MS-7255; MS-7267; MS-7276;
M540SE; OT360.(22-12-08: MS-7383-020)(22-12-08: MS-7358)(22-12-08: POS-MIG31AE)(22-12-08: POS-
MIG31AG)(22-12-08: P5GC-MX)(22-12-08: POS-MI945AA )(22-12-08: POS-AI945AC)(22-12-08: 945GCT)(22-12-08:
P5E-VM DO)(22-12-08: MS-7529-020)(22-12-08: POS-EC945AL)(22-12-08: POS-PQ35AS)(22-12-08: MS-7267-200)
(22-12-08: POS-MIQ35AF)(19-05-09: POS-AG31AP )(19-05-09: P5KPL-VM/S)(12-11-09: POS-PIG43BC)(03-10-11:
POS-PIG41BO) (03-10-11: POS-PIH55BX) (03-10-11: POS-PIQ57BQ) (03-10-11: POS-PARS760GCD) (03-10-11:
POS-MIH61CF) (03-10-11: POS-PIH67CH) (03-10-11: POS-PIQ67CG) (27-05-13: PLACA MãE POS-EIQ77CV) (05-06-
13: PLM POS-VVCN896BD) (05-06-13: PLM POS-EIH61CE) (14-06-13: PLM POS-EIB75CO) (14-06-13: PLM POS-
PIH77CM) (14-06-13: PLM POS-PIQ77CL) (02-07-13: PLM POS-PIB75CX) (18-07-13: PLM POS-EIH61CKTVA) (18-
07-13: PLM POS-EIH61CKA) (18-07-13: PLM POS-EIH61BR)(20-02-14: PLM POS-EAA75DE) (20-02-14: PLM POS-
EIH81DA) (20-02-14: PLM POS-EIQ87CY) (20-02-14: PLM POS-EIB85CZ) (20-02-14: PLM POS-EIH87DD) (04-04-14:
PLM POS-C14CU51-A) (04-04-14: PLM POS-C14CU51-B) (25-04-14: PLM POS-C14RV01 A) (25-04-14: PLM POS-
C14RV01 B) (25-04-14: PLM POS-C14RV01 C) (25-04-14: PLM POS-H14BT58) (25-04-14: PLM POS-H14CU01 A)
(25-04-14: PLM POS-H14CU01 B) (25-04-14: PLM POS-H14CU01 C) (13-05-14: PLM POS-W940TUN A) (13-05-14:
PLM POS-W940TUN B) (15-09-14: PLM POS-AIQ87DK) (15-09-14: PLM POS-SMIC602DJ)(10-10-14: PLM POS-
W940SU2 - I3-4005U) (13-10-14: PLM W940SU I5-4200U DDR3L) (13-10-14: PLM C14CR21 DDR3) (13-10-14:
PLM W940SU I3-4005U DDR3L) (06-11-14: PLM Q07CL AML8726-M) (12-11-14: PLM M7005R) (19-02-15: PLM ?
C14CR01) (24-04-15: PLM POS-H14SU08) (24-08-15: PLM WCBT1013) (19-10-15: PLM POS-A14CR6A) (19-10-15:
PLM T701) (19-10-15: PLM K109W) (19-10-15: PLM K77) (19-10-15: PLM POS-PIQ170DN) (19-10-15: PLM POS-
PIB150DM) (19-10-15: PLM POS-PIB150DP) (19-10-15: PLM POS-PIQ170DO) (01-10-15: PLM POS W942SV)(27-
11-15: PLM HKDE) (14-12-15: PLM ARM RK3188) (14-12-15: PLM DC8BT11) (14-12-15: PLM B75H2-M3) (14-12-
15: PLM DH3BT11) (14-12-15: PLM DH3BU01) (14-12-15: PLM DH8BT11) (16-12-15: PLM DH8BU01) (16-12-15:
PLM EC10IS2/EC10IS1) (16-12-15: PLM DC8CR01) (16-12-15: PLM POS-PIH81DL) (16-12-15: PLM POS-PIH81DI)
(18-02-16: PLM D1019) (18-02-16: PLM W942SW) (18-02-16: PLM DH3SU01) (18-02-16: PLM DH8SU01) (18-02-
16: PLM POS-EIBTPDC) (18-02-16: PLM POS-EIBTDB) (25-04-16: PLM AB10P) (13-05-16: PLM S455) (03-06-16:
PLM POS-EIBWDQ) (03-06-16: PLM S14BW01) (03-06-16: PLM S14CT01) (18-07-16: PLACA MãE S520) (01-08-16:
PLACA MãE POS-PIB150DT) (01-08-16: PLACA MãE POS-PIQ170DU) (24-08-16: PLM S14BW) (24-08-16: PLM
S14CT) (16-09-16: PLM DH3BW) (16-09-16: PLM DH8BW) (16-09-16: PLM POS-PIH110DV) (16-09-16: PLM
W940SU)

Produto: Circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, montados, para monitor de vídeo

Processo MCT/Data: 01200.005136/2012-64   de   26/12/2012

CNPJ da Incentivada: 81243735000148

Portaria MCT/MDIC/MF: 316, de 26/03/2014 DOU 27/03/2014 ()

Modelos: (30-06-15: PLACA AD ST0AD 15.6) (30-06-15: PLACA OSD 15.6)

Produto: Dispositivo de armazenamento de dados, não volátil, em meio semicondutor (SSD - Solid State Drive)

Processo MCT/Data: 01200.002291/2015-71   de   23/06/2015

CNPJ da Incentivada: 81243735000148

Portaria MCT/MDIC/MF: 974, de 24/11/2015 DOU 25/11/2015 (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=12&data=25/11/2015)

Modelos:

Produto: Impressora a jato de tinta líquida, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto, combinada
com unidade de digitalização de informações

Processo MCT/Data: 01200.002268/2007-77   de   14/05/2007

CNPJ da Incentivada: 81243735000148

Portaria MCT/MDIC/MF: 0813, de 30/10/2008 DOU 03/11/2008 - Produto Transferido da Portaria: 794, de 12/12/2007 DOU 13/12/2007
()

Modelos: Impressora Positivo Multifuncional A1017.

Produto: Máquina automática para processamento de dados, digital, portátil, de peso inferior a 3,5 kg

Processo MCT/Data: 01200.002268/2007-77   de   14/05/2007

CNPJ da Incentivada: 81243735000148

Proposta DOC TEC 01 (0814596)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2349

http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=E3DB4A74C8E5D51EBAB7A02982C21745?empresa=POSITIVO&cnpj=&produto=
http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=E3DB4A74C8E5D51EBAB7A02982C21745?empresa=POSITIVO&cnpj=&produto=
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=12&data=25/11/2015
http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=E3DB4A74C8E5D51EBAB7A02982C21745?empresa=POSITIVO&cnpj=&produto=


27/04/2020 MCTIC

www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=E3DB4A74C8E5D51… 6/8

Portaria MCT/MDIC/MF: 0813, de 30/10/2008 DOU 03/11/2008 - Produto Transferido da Portaria: 916, de 22/12/2003 DOU 23/12/2003
()

Modelos: POSITIVO NOTE; POSITIVO MOBILE; POSITIVO PORTABLE; POSITIVO MOBILE CLASSMATE; SIM MOBILE.(23-05-
08: NOTEBOOK POSITIVO MOBILE MOBO)(23-05-08: NOTEBOOK POSITIVO MOBILE MOBO KIDS)(02-10-08:
POSITIVO MOBILE Z50)(07-10-08: POSITIVO MOBILE MOBO 3G M250)(07-10-08: POSITIVO MOBILE MOBO
M900)(07-10-08: POSITIVO MOBILE MOBO M970)(07-10-08: POSITIVO MOBILE MOBO WHITE 1000)(07-10-08:
POSITIVO MOBILE MOBO WHITE 1010)(07-10-08: POSITIVO MOBILE MOBO WHITE 1050)(07-10-08: POSITIVO
MOBILE MOBO WHITE 1070)(07-10-08: POSITIVO MOBILE MOBO WHITE 1090)(07-10-08: POSITIVO MOBILE
Z63)(07-10-08: POSITIVO MOBILE Z65)(07-10-08: POSITIVO MOBILE Z85)(07-10-08: POSITIVO MOBILE Z87)(07-
10-08: POSITIVO MOBILE Z93)(07-10-08: POSITIVO MOBILE Z97)(07-10-08: POSITIVO MOBILE R41)(07-10-08:
POSITIVO MOBILE R46)(07-10-08: POSITIVO MOBILE W58)(07-10-08: POSITIVO MOBILE W68)(07-10-08:
POSITIVO MOBILE W98)(07-10-08: POSITIVO MOBILE Y89)(07-10-08: POSITIVO MOBILE Z61)(17-10-08:
POSITIVO MOBILE NEO A1500)(17-10-08: POSITIVO MOBILE NEO A1600)(17-10-08: POSITIVO SIM 1009)(17-10-
08: POSITIVO SIM 2008)(17-10-08: POSITIVO SIM 2010)(17-10-08: POSITIVO SIM 1006)(17-10-08: POSITIVO SIM
1008)(17-10-08: POSITIVO MOBILE NEO A1700)(17-10-08: POSITIVO SIM 1040)(17-10-08: POSITIVO SIM 1010)
(24-03-09: POSITIVO MOBILE Y965)(24-03-09: NTB POSITIVO MOBILE Z896 )(24-03-09: NTB POSITIVO MOBILE
Z896D )(24-03-09: POSITIVO MOBILE Y965-D)(17-04-09: POSITIVO MOBILE Z77 )(17-04-09: POSITIVO MOBILE
Z670 )(21-07-09: NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM P330M)(21-07-09: NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM C310B)
(21-07-09: NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM C330M)(21-07-09: NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM P210M)(04-08-
09: NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM AXYZB)(18-08-09: POSITIVO PREMIUM F (CCA))(18-08-09: POSITIVO
PREMIUM D (DCA) )(18-08-09: POSITIVO PREMIUM Q (P4CA))(16-10-09: POSITIVO MOBO RED 4050 )(16-10-09:
POSITIVO AUREUM 4000)(16-10-09: POSITIVO AUREUM 4200)(16-10-09: POSITIVO AUREUM 4400)(16-10-09:
POSITIVO MOBO BLACK 3020 )(16-10-09: POSITIVO MOBO BLACK 3010 )(16-10-09: POSITIVO AUREUM 3G
4500)(16-10-09: POSITIVO MOBO BLACK 3G 3070 )(16-10-09: POSITIVO AUREUM 3500 )(16-10-09: POSITIVO
PLATINUM )(16-10-09: POSITIVO AUREUM 4300)(16-10-09: POSITIVO MOBO BLACK 3060 )(16-10-09: POSITIVO
AUREUM 3G 4100)(16-10-09: POSITIVO AUREUM 3000 ) (22-09-2009: POSITIVO MOBILE MOBO 3G (EAD))(10-11-
09: POSITIVO UNIQUE)(10-11-09: POSITIVO NEO-PC) (16-10-2009: POSITIVO MOBO BLACK 3020 ) (16-10-2009:
POSITIVO AUREUM 3000) (16-10-2009: POSITIVO AUREUM 4000) (16-10-2009: POSITIVO MOBO RED 4050 ) (16-
10-2009: POSITIVO MOBO BLACK 3010 ) (16-10-2009: POSITIVO AUREUM 3G 4500) (16-10-2009: POSITIVO
MOBO BLACK 3G 3070 ) (16-10-2009: POSITIVO AUREUM 3500) (16-10-2009: POSITIVO MOBO BLACK 3060 )
(16-10-2009: POSITIVO AUREUM 3G 4100) (16-10-2009: POSITIVO PLATINUM ) (16-10-2009: POSITIVO AUREUM
4200) (16-10-2009: POSITIVO AUREUM 4400) (16-10-2009: POSITIVO AUREUM 4300)(12-11-09: POSITIVO
PREMIUM 3G AXYZB)(12-11-09: NOTEBOOK POSITIVO CORP)(12-11-09: POSITIVO PREMIUM CORP AXYZB)(12-
11-09: POSITIVO AUREUM)(12-11-09: POSITIVO PLATINUM)(12-11-09: POSITIVO MOBO RED)(12-11-09:
POSITIVO MOBO BLACK)(12-11-09: NOTEBOOK FIRSTLINE)(12-11-09: NOTEBOOK SIM)(12-11-09: POSITIVO
MOBILE MOBO AXYZB)(12-11-09: POSITIVO MOBO AXYZB)(12-11-09: POSITIVO MOBO BLACK AXYZB)(12-11-09:
POSITIVO MOBO RED AXYZB)(12-11-09: POSITIVO AUREUM AXYZB)(12-11-09: POSITIVO PLATINUM AXYZB)(09-
04-10: POSITIVO CORP N500)(20-04-10: SIM S3300)(20-04-10: SIM S3330)(20-04-10: SIM S3480)(20-04-10: SIM
S3510)(20-04-10: SIM S3520)(20-04-10: SIM S3490)(06-05-10: POSITIVO PREMIUM BLUE P452L)(06-05-10:
POSITIVO PREMIUM PINK P452L)(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT 7000)(14-05-10: NTB POSITIVO
PREMIUM SELECT 7050)(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT 7060)(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT
7080 )(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT 7090)(14-05-10: NTB POSITIVO PREMIUM SELECT 7140)(14-05-10:
NTB POSITIVO PREMIUM SELECT 7150 )(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT 7180)(14-05-10: POSITIVO
PREMIUM CINEMA 7420)(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT 7500)(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT
7550)(14-05-10: POSITIVO MASTER N100)(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT 7600)(14-05-10: POSITIVO
PREMIUM SELECT 7620)(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT 7640)(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT
7900)(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT 8000)(14-05-10: POSITIVO PREMIUM SELECT 8010)(24-06-10:
POSITIVO MOBILE PDA)(06-07-10: POSITIVO MASTER N150)(22-07-10: NOTEBOOK KENNEX 324)(22-07-10:
NOTEBOOK KENNEX 320)(22-07-10: NOTEBOOK KENNEX 321)(22-07-10: NOTEBOOK KENNEX 326)(28-07-10:
NTB POSITIVO PREMIUM PORTO SEGURO)(28-07-10: POSITIVO MOBO BLACK 4000)(14-09-10: NTB POSITIVO
SIM 1000 A 5999) (14-09-10: NTB POSITIVO SIM 6000 A 9999) (14-09-10: NTB POSITIVO MOBILE SIM EDITION
300 A 999) (14-09-10: NOTEBOOK KENNEX 30 A 599) (14-09-10: KENNEX SERIES 200 A 999 ) (14-09-10:
POSITIVO MOBILE NEO 2000 A 4999) (14-09-10: POSITIVO MOBILE NEO A1000 A A3999) (14-09-10: POSITIVO
MOBILE NEO SPECIAL 100 A 999) (14-09-10: NTB POSITIVO PREMIUM 1000 A 6999) (14-09-10: NTB POSITIVO
PREMIUM CINEMA 7000 A 9999) (14-09-10: NTB POSITIVO PREMIUM SELECT 7000 A 9999) (15-10-10: POSITIVO
PREMIUM FAMILIA 2000 A 4000) (16-11-10: SIM MOVIE 7000 A 7999) (29-12-10: POSITIVO MOBO S7) (03-02-11:
NTB POSITIVO PREMIUM 7000 A 7999) (15-03-11: NTB POSITIVO PREMIUM N7000 A 9999) (31-03-11: NETB SIM
X600 A X999) (01-04-11: NTB POSITIVO UNIQUE N2000 A N9999) (08-04-11: POSITIVO MASTER N100I) (08-04-
11: POSITIVO MASTER N160) (20-04-11: POSITIVO MOBO BLACK 3000) (20-04-11: POSITIVO MOBO 2500) (20-
04-11: POSITIVO MASTER N10I) (20-04-11: POSITIVO MASTER N150I) (06-05-11: POSITIVO MOBO 5000 A 5999)
(30-06-11: NTB SIM 300 A 999) (08-07-11: NTB POSITIVO UNIQUE N0001 DC A N9999 DC) (08-07-11: NTB SIM
001 DC A 999 DC) (22-07-11: NTB POSITIVO PREMIUM MESSENGER) (14-09-11: NTB POSITIVO MASTER N170I)
(30-09-11: NTB POSITIVO SIM ROSA CHIC) (30-09-11: NTB POSITIVO SIM ROXO GLAMOUR) (03-10-11: NTB
POSITIVO FAMILIA N1000 A N4999) (06-12-11: NTB SIM 1000 A 1500) (06-12-11: NTB POSITIVO SIM 001 DC A
9999 DC) (24-01-12: NETB POSITIVO MOBO 6000 A 6999) (30-03-12: NTB POSITIVO MOBILE SIM 0001 A 9999)
(30-03-12: NTB POSITIVO PREMIUM 0001 A 9999) (30-03-12: NTB SIM 1000 DC A 9999 DC) (30-03-12: NTB SIM
1501 A 9999) (12-05-12: NTB POSITIVO PREMIUM N7000 A N9999) (12-05-12: NTB SIM 7000 A 9999) (12-05-12:
NTB POSITIVO PREMIUM N0001 A N6999) (12-05-12: ULTRABOOK POSITIVO ULTRA S1000 A S1999) (12-05-12:
ULTRABOOK POSITIVO ULTRA X4000 A X6999) (12-06-12: NTB POSITIVO ULTRA S8000 A S9499) (12-06-12:
ULTRABOOK POSITIVO ULTRA X7000 A X9999) (12-06-12: NTB POSITIVO ULTRA S2000 A S2999) (06-08-12:
POSITIVO MASTER N190I) (06-08-12: POSITIVO MASTER N180I) (30-08-12: NTB POSITIVO UNIQUE S0001 A
S4999) (30-08-12: NTB POSITIVO SIM 0001M A 9999M) (30-08-12: NTB POSITIVO PREMIUM PCTV S0001 A
S4999) (30-08-12: POSITIVO MASTER N110I) (30-08-12: NTB POSITIVO PREMIUM S0001 A S9999) (30-08-12:
NETB POSITIVO MOBO 5500) (06-09-12: NTB POSITIVO PREMIUM TV S0001 A S4999) (06-09-12: NTB POSITIVO
UNIQUE TV S0001 A S4999) (06-09-12: NTB POSITIVO ULTRA S2000 A S4999) (06-09-12: POSITIVO ULTRA
S2000I A S4999I) (06-09-12: NTB POSITIVO ULTRA S0001 A S1999) (06-09-12: NTB POSITIVO SIM 0001 A 1999)
(06-09-12: POSITIVO ULTRA X7000I A X9999I) (06-09-12: POSITIVO ULTRA S0001I A S1999I) (21-10-12: POSITIVO
MASTER N300I) (21-10-12: NTB SIM 0001M A 9999M) (21-10-12: NTB POSITIVO ULTRA S0001 A S1999) (21-10-
12: NTB SIM 0001M A 9999M) (21-10-12: NTB POSITIVO ULTRA S0001 A S1999) (21-10-12: NTB POSITIVO SIM
ROSA CHIC N) (21-10-12: NTB POSITIVO SIM ROXO GLAMOUR N) (21-10-12: NTB POSITIVO PREMIUM ROSE)
(21-10-12: NTB POSITIVO PREMIUM GLAMOUR) (08-11-12: NTB POSITIVO PREMIUM TV S0001 A S9999) (08-11-
12: NTB POSITIVO ULTRA S7000I A S9999I) (08-11-12: NTB POSITIVO ULTRA S7000 A S9999) (08-11-12: NTB
POSITIVO ULTRA S0001I A S9999I) (08-11-12: ULTRABOOK POSITIVO ULTRA X7000I A X9999I) (21-11-12:
ULTRABOOK POSITIVO ULTRA S7000I A S9999I) (21-11-12: NTB POSITIVO ULTRA S1000I A S1999I) (21-11-12:

Proposta DOC TEC 01 (0814596)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2350

http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=E3DB4A74C8E5D51EBAB7A02982C21745?empresa=POSITIVO&cnpj=&produto=


27/04/2020 MCTIC

www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=E3DB4A74C8E5D51… 7/8

NTB POSITIVO ULTRA S2000I A S4999I) (21-11-12: NTB KENNEX 0001M A 9999M) (05-06-13: POSITIVO MASTER
N20I) (05-06-13: NTB POSITIVO PREMIUM TOUCH S0001 A S9999) (05-06-13: NTB POSITIVO UNIQUE TOUCH
S0001 A S4999) (05-06-13: ULTRABOOK POSITIVO ULTRA TOUCH X7000T A X9999T) (02-07-13: NTB POSITIVO
PREMIUM S1000 A S9999) (02-07-13: NTB POSITIVO PREMIUM TV S1000 A S9999) (02-07-13: NTB POSITIVO
UNIQUE S1000 A S4999) (02-07-13: NTB POSITIVO UNIQUE TV S1000 A S4999) (02-07-13: POSITIVO MASTER
N120I) (02-07-13: NTB SIM 1000M A 9999M) (26-08-13: NTB POSITIVO PREMIUM TOUCH S1000 A S4500) (26-
08-13: NETB POSITIVO MOBO 5500 A 5599)(30-09-13: NTB POSITIVO UNIQUE TV S0001I A S9999I) (30-09-13:
NTB POSITIVO UNIQUE S0001I A S9999I) (30-09-13: NTB POSITIVO UNIQUE S4999 A S9999) (14-10-13: NTB
POSITIVO UNIQUE L0001 A L9999) (14-10-13: NTB POSITIVO PREMIUM L0010 A L9999) (21-10-13: NETB
POSITIVO MOBO KIDS) (22-01-14: NTB POSITIVO STILO XR0001 A XR9999) (22-01-14: NTB POSITIVO STILO
XRI0001 A XRI9999) (22-01-14: NTB SIM SK0001 A SK9999) (22-01-14: NTB SIM SKI0001 A SKI9999) (22-01-14:
NTB POSITIVO PREMIUM TOUCH S2850) (11-03-14: NTB POSITIVO PREMIUM TV XS0001 ATé XS9999) (11-03-14:
NTB POSITIVO PREMIUM TOUCH XS0001 ATé XS9999) (11-03-14: NTB POSITIVO PREMIUM XS0001 ATé XS9999)
(11-03-14: NTB POSITIVO PREMIUM XSI0001 ATé XSI9999) (12-03-14: NTB SIM SR0001 A SR9999) (12-03-14:
NTB SIM SRI0001 A SRI9999) (12-03-14: POSITIVO DUO ZK0001 A ZK9999) (04-04-14: POSITIVO MASTER N30I)
(04-04-14: POSITIVO MASTER N130I) (13-05-14: NTB POSITIVO MOBO 5950) (13-05-14: POSITIVO MASTER
N350I)(03-07-14: POSITIVO MASTER N250I) (02-09-14: POSITIVO SX1000)(18-12-14: NTB POSITIVO STILO
XR0001I ATé XR9999I) (18-12-14: NTB POSITIVO STILO XRI0001I ATé XRI9999I) (24-12-14: NTB POSITIVO
PREMIUM XRI0001 ATé XRI9999) (24-12-14: NTB POSITIVO PREMIUM XR0001 ATé XR9999) (06-03-15: POSITIVO
MASTER N135I) (14-09-15: NTB POSITIVO STILO TV XR0001 ATé XR9999) (13-10-15: NTB POSITIVO STILO ONE)
(19-10-15: NTB POSITIVO STILO GOLD)(22-10-15: NTB POSITIVO STILO GOLD) (27-11-15: VAIO FIT 15F) (27-11-
15: VAIO FIT 15F) (01-07-16: NTB POSITIVO STILO ONE XC0001 ATé XC9999) (01-07-16: NTB POSITIVO STILO
ONE XCI0001 ATé XCI9999) (01-07-16: NTB POSITIVO STILO XC0001 ATé XC9999) (01-07-16: NTB POSITIVO
STILO XCI0001 ATé XCI9999) (01-07-16: POSITIVO MASTER N40I) (30-06-17: POSITIVO MASTER N140I) (18-08-17:
NTB POSITIVO MOTION AQXXXXX) (30-08-17: NTB POSITIVO MOTION QXXXXXX) (20-04-20: POSITIVO MASTER
N1112) (20-04-20: VAIO FE14) (20-04-20: VAIO SE14) (20-04-20: POSITIVO MASTER N1240) (20-04-20: POSITIVO
MASTER N2140) (20-04-20: POSITIVO MASTER N3240) (20-04-20: POSITIVO MASTER N4340) (20-04-20:
POSITIVO MASTER N6240) (20-04-20: POSITIVO MASTER N8240) (20-04-20: POSITIVO CHROMEBOOK N2110)
(20-04-20: POSITIVO CHROMEBOOK N2112) (20-04-20: POSITIVO MASTER N1110)

Produto: Máquina automática para processamento de dados, digital, portátil, de peso superior a 3,5 kg

Processo MCT/Data: 01200.002268/2007-77   de   14/05/2007

CNPJ da Incentivada: 81243735000148

Portaria MCT/MDIC/MF: 0813, de 30/10/2008 DOU 03/11/2008 - Produto Transferido da Portaria: 916, de 22/12/2003 DOU 23/12/2003
()

Modelos: POSITIVO NOTE; POSITIVO MOBILE; POSITIVO PORTABLE(12-05-12: NTB POSITIVO SIM 0001 A 4999) (12-05-12:
POSITIVO CORP N001 A N501) (30-08-12: NTB POSITIVO SIM 1000M A 2999M) (21-10-12: NTB SIM 1000M A
2999M)(14-03-16: VAIO PRO 13G) (14-03-16: VAIO Z) (18-03-16: VAIO FIT 15S) (20-04-20: NOTEBOOK 2AM)

Produto: Microcomputador portátil, sem teclado, com tela sensível ao toque ("Touch Screen"), ("Tablet PC")

Processo MCT/Data: 01200.000733/2014-64   de   20/02/2014

CNPJ da Incentivada: 81243735000148

Portaria MCT/MDIC/MF: 795, de 05/08/2014 DOU 06/08/2014 ()

Modelos: (10-09-14: POSITIVO T705) (10-09-14: TABLET POSITIVO T1060) (10-09-14: TABLET POSITIVO T750) (10-09-14:
TABLET POSITIVO MINI QUAD) (19-09-14: TABLET POSITIVO T705 KIDS) (13-10-14: POSITIVO DUO ZX3020) (13-
10-14: POSITIVO ZX3015) (20-10-14: TABLET POSITIVO T708) (06-11-14: TABLET POSITIVO T708 KIDS) (18-12-14:
TABLET POSITIVO YPY AB10I) (01-10-15: POSITIVO DUO ZX3040) (01-10-15: POSITIVO DUO ZX3045) (01-10-15:
POSITIVO DUO ZX3060) (01-10-15: POSITIVO DUO ZX3065)(23-12-15: POSITIVO AB10P) (01-04-16: POSITIVO
AB10PG) (01-04-16: POSITIVO AB10PN) (01-04-16: POSITIVO AB10PGN) (03-06-16: POSITIVO DUO ZX3070) (22-
04-20: TABLET POSITIVO T850) (22-04-20: TABLET POSITIVO T1075B) (22-04-20: TABLET POSITIVO T1085) (22-
04-20: TABLET POSITIVO T850) (22-04-20: TABLET POSITIVO T1075B) (22-04-20: TABLET POSITIVO T1085) (22-
04-20: TABLET POSITIVO T850) (22-04-20: TABLET POSITIVO T1075B) (22-04-20: TABLET POSITIVO T1085) (22-
04-20: TABLET POSITIVO T850) (22-04-20: TABLET POSITIVO T1075B) (22-04-20: TABLET POSITIVO T1085)
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Produto: Microcomputador portátil, sem teclado, com tela sensível ao toque ("touch screen"), de peso superior a 750g
(Tablet PC)

Processo MCT/Data: 01200.003843/2010-54   de   20/09/2010

CNPJ da Incentivada: 81243735000148

Portaria MCT/MDIC/MF: 600, de 02/08/2011 DOU 08/08/2011 ()

Modelos: TABLET PC POSITIVO PAD(14-09-11: TABLET POSITIVO TB07FTA) (14-09-11: TABLET POSITIVO TB07STA) (14-09-
11: TABLET POSITIVO TB10FTA) (14-09-11: TABLET POSITIVO TB10STA) (05-12-11: TABLET POSITIVO YPY 07FTA)
(05-12-11: TABLET POSITIVO YPY 07STA) (05-12-11: TABLET POSITIVO YPY 10FTA) (05-12-11: TABLET POSITIVO
YPY 10STA) (23-01-12: TABLET POSITIVO YPY AB7D) (23-01-12: TABLET POSITIVO YPY AB7E) (23-01-12: TABLET
POSITIVO YPY AB7F) (23-01-12: TABLET POSITIVO YPY AB7G) (23-01-12: TABLET POSITIVO YPY AB10D) (23-01-
12: TABLET POSITIVO YPY AB10E) (23-01-12: TABLET POSITIVO YPY AB10F) (23-01-12: TABLET POSITIVO YPY
AB10G) (23-08-12: TABLET POSITIVO YPY 07STB) (23-08-12: TABLET POSITIVO YPY 07FTB) (23-08-12: TABLET
POSITIVO YPY 10STB) (23-08-12: TABLET POSITIVO YPY 10FTB) (21-10-12: TABLET POSITIVO YPY KIDS 07STB)
(02-07-13: TABLET POSITIVO YPY L700) (02-07-13: TABLET POSITIVO YPY L1000) (02-07-13: TABLET POSITIVO
YPY L1050)(23-09-13: TABLET POSITIVO MINI) (23-10-13: POSITIVO MOBO 5900) (23-10-13: POSITIVO MOBO
5950) (25-10-13: TABLET POSITIVO YPY L700+) (25-10-13: TABLET POSITIVO YPY L700+ KIDS) (17-12-13: TABLET
POSITIVO AB8F) (17-12-13: TABLET POSITIVO AB8G) (17-12-13: TABLET POSITIVO YPY AB10S) (17-12-13: TABLET
POSITIVO YPY AB7H) (17-12-13: TABLET POSITIVO YPY AB10H) (18-12-13: TABLET POSITIVO YPY AB7I) (18-12-
13: TABLET POSITIVO YPY AB7J) (13-01-14: TABLET POSITIVO YPY AB9F) (12-03-14: TABLET POSITIVO YPY
L700B) (25-04-14: TABLET POSITIVO T701 TV) (29-07-14: POSITIVO DUO ZX3000)

«
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModel
empresa=POSITIVO&cnpj=&produto=?
page=1)

‹
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosMo
empresa=POSITIVO&cnpj=&produto=?
page=1)

Pagina 1 de 2 ›
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEm
empresa=POSITIVO&cnpj=&produto=?
page=2)

»
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacao
empresa=POSITIVO&cnpj=&produto=?
page=2)
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MASTERMASTER
Performance e Segurança para a sua Empresa

N4340
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A linha Positivo Master N4340 incorpora a 
evolução tecnológica dos componentes 
de baixo consumo de energia, que deixam 
o notebook muito mais leve, fino, 
silencioso e conectado por mais tempo. 
Apresentando performance na medida 
certa para o dia a dia de qualquer 
empresa, esta linha foi desenvolvida para 
oferecer os principais recursos e 
funcionalidades com a melhor relação 
Custo x Benefício.

POSITIVO MASTER N4340

• Windows 10

• 10ª Geração de Processadores Intel® 

Core™

• Office trial;

• Antivírus versão trial de 30 dias

• Sistema de Recuperação Eletrônico 

ACOMPANHA TAMBÉM:

DESTAQUES

• Design mais fino: perfeito para trabalhar 

dentro ou fora da empresa com mais 

conforto e ergonomia.

• Durabilidade: estrutura em alumínio, 

projetado para ser extremamente resistente.

• Teclado Retroiluminado: teclado 

retroiluminado com LED para melhor 

digitação em ambientes escuros.

• Baixo consumo: processadores Intel® com 

baixo consumo de energia para aumentar a 

autonomia da bateria sem perder 

desempenho.

• Intel® UHD Graphics: experiência visual 

incrível em alta definição (Ultra High 

Definition).

• Conectividade: oferece flexibilidade com 

conexões de rede Gigabit Ethernet, rede sem 

fio Wi-Fi AC e Bluetooth 5.0. Possui também 

saída de vídeo e áudio digital HDMI.

• Porta USB 3.1 gen2: transferência de dados 

até 10x mais rápida que as portas USB 2.0.
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MASTERMASTER
10ª Geração de Processadores Intel® / Windows 10 Pro / SSD de 256 GB / 8 GB de Memória RAM / Tela 14” FHD

N4340

Processador Décima Geração Intel® i5-10210U (1.60 GHz, 6 MB Cache, Quad-Core) com Intel® Turbo Boost até 4.20 GHz

Chipset SoC (System on Chip), funcionalidades integradas junto ao processador

Sistema Operacional Windows® 10 Pro (64 bits)

Tela
LCD 14’’ FHD, 16:9 Widescreen, Anti-reflexiva, Resolução 1920x 1080 (FHD), com tecnologia LED
Abertura do LCD de 180°

Memória RAM
8 GB, DDR4
2x slots SO-DIMM, suporte ao modo Dual Channel
Até 32 GB1 DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC)

Armazenamento SSD de 256 GB, NVMe, M.2 2280

Leitor de Cartões MicroSD

Gráficos Intel® UHD Graphics integrado ao processador com memória alocada dinamicamente até 16 GB2

Áudio
Áudio de alta definição (HD Áudio)
Microfone integrado
2x Alto-falantes integrados

Webcam HD 720p

Conectividade 
LAN: 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet (WoL / PXE)
Compatibilidade com o padrão IEEE 802.1x, 802.3, 802.3u e 802.3ab
WLAN: Wi-Fi IEEE 802.11 ac + BluetoothTM 5.0, M.2 2230

Slots
1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi
1x SATA / PCIe x4 (M.2 2280) para SSD

Portas de Conexão 

1x USB 3.1 Gen 2 (Type C)
1x USB 3.1 Gen 2
1x USB 3.1 Gen 1
1x HDMI 1.4

1x RJ-45
1x Audio Combo (microfone + fone de ouvido)
1x DC-in

Fonte DC-in, 100~240V / 50~60Hz automática, 40W

Teclado Padrão ABNT2, 85 teclas, retroiluminado

Mouse Tipo Touchpad, 2 botões, suporte a toques múltiplos e gestos

Bateria Bateria interna de 4 células de Lítio-Ion Polímero de 36 Wh

Segurança 
TPM 2.0 (solução por firmware - fTPM)
Abertura para trava tipo Kensington

Dimensões (L x P x A) 324,9 x 219,5 x 18,95 mm

Cor Preto

Estrutura Tampas externas em alumínio

Peso Líquido 1,29 kg

Peso Bruto 1,79 kg

Embalagem do Produto 375 x 335 x 60 mm

Conteúdo da Embalagem Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro e Guia Rápido de Instalação

Certificações/Compatibilidades3

Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 10® (x64)
Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012
Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24
Segurança do usuário: IEC 60950
Ruído Acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296)
Equipamento ecológico: RoHS e EPEAT Bronze
Certificado DMI: DMI2.0

Garantia Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial

Código | EAN 3052691 l 7896904653120

1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM.
2 O valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema e da versão do Sistema Operacional. Para Windows 10 o máximo alocado é até metade do total de memória RAM do sistema; 
3 As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento.

Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Logotipo Intel® , Intel, Atom, Celeron, Pentium e Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos 
Estados Unidos e em outros países. HDMI, a logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e  em outros países.
© 2020 Positivo Tecnologia - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Sujeito a alterações sem prévio aviso.  Rev.00Proposta DOC TEC 03 (0814603)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2356
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Relatório de certificação de hardware Aprovado

ID de produto privado:  13902249496843369

ID do produto
compartilhado:  1152921504607849237

ID de submissão:  1152921504628254910

Data de submissão:  11/26/2019

Data de conclusão:  11/26/2019

Empresa:  Positivo Tecnologia SA

Nome do produto:  Positivo Master N4340

Categoria:  Sistema

Tipo de produto:  Laptop

Nível de qualificação:  Certificado para Microsoft Windows 10 Client family versão 1903,
x64

Nome de marketing:  Positivo Master N4340
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Política de Garantia Governo

Certificado de garantia válido somente para Órgãos Públicos, após procedimento de licitação,

emissão e assinatura de contrato, no qual estarão especificadas as condições de garantia e

atendimento para cada órgão.

CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS POSITIVO

1. Condições Gerais da Garantia

A POSITIVO TECNOLOGIA segue as determinações previstas no Código de Defesa do Consumidor

para garantia legal (90 dias) dos seus produtos. Paralelo a isso, no atendimento a Órgãos Públicos,

as garantias ofertadas seguem rigorosamente as determinações contidas em cada Edital de Licitação

e devem ser interpretadas e aplicadas de forma preponderante a qualquer outra estipulação contida

nessa Política de Garantia Governo, em caso de divergência.

2. Da Garantia Contratual

A POSITIVO TECNOLOGIA concede, conforme especificações do Edital, diferentes prazos de

garantia aos seus equipamentos, já inclusa a garantia legal descrita acima, nas seguintes opções de

prazos: 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses ou 60 meses. Considerando que o equipamento

seja utilizado de acordo com as normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste

documento e nos manuais, a garantia cobre vícios e defeitos de fabricação, inclusive substituição de

partes e peças, e correção de falhas através de atualizações de firmware e software disponibilizados

pelo fabricante.

Para atendimento técnico durante o período de garantia, a POSITIVO TECNOLOGIA conta com Rede

de Assistência Técnica (própria ou autorizada) distribuída em território nacional, com cobertura aos

5.570 municípios e no Distrito Federal, sendo toda a Rede composta por técnicos qualificados e

rigorosamente avaliados a fim de garantir eficiência ao atendimento às diferentes criticidades,

características e SLA de cada Órgão, seja na modalidade on-site, balcão ou e-ticket. Possui ainda,

como regra para todos os atendimentos, o fornecimento de Relatório de Atendimento, contendo o

registro das falhas relatadas pelos usuários e solução aplicada pela equipe técnica, sendo este

documento registrado sempre em duas vias.

A POSITIVO TECNOLOGIA possui diferentes canais de atendimento, sendo a Central de

Relacionamento (CRP) via 0800, e via web, através de caixa de e-mail. Conta com profissionais

qualificados e capazes de realizar o recebimento de chamados e suporte técnico N1 e N2, que são

disponibilizados de acordo com a solicitação de cada Edital.

Importante: Seu equipamento não estará coberto se houver danos decorrentes de instalação

inadequada por parte da CONTRATANTE, bem como quaisquer modificações que alterem a

funcionalidade ou a capacidade do produto sem a permissão por escrito da POSITIVO

TECNOLOGIA.

Saiba o que a garantia contratual não cobre:

a) quaisquer problemas no seu equipamento ocasionados pela contaminação dos chamados “vírus

de computador” - programas indesejados, ou pela instalação de programas que sejam incompatíveis

com a capacidade de processamento do seu equipamento;

b) para segurança do seu equipamento, a POSITIVO TECNOLOGIA recomenda que ele seja ligado

na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador pois esta garantia não cobre eventuais danos

causados pela flutuação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede;
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c) lembre-se que a utilização de acessórios não autorizados ou não homologados – pela POSITIVO

TECNOLOGIA – pode ocasionar problemas ao seu equipamento que não serão cobertos pela

Garantia Contratual;

d) Defeitos ocasionados por causas externas ao produto, que estejam interferindo em seu correto

funcionamento, tais como: interferências eletromagnéticas, flutuação de energia elétrica, descargas

elétricas provenientes da rede de energia elétrica, oxidação por uso em ambientes sujeitos a umidade

ou maresia, fenômenos naturais, entre outras;

e) danos ou mau funcionamento decorrentes de mau uso ou uso inadequado - exemplo quedas, fogo,

calor excessivo, água, produtos de limpeza, golpes, transporte inadequado não são cobertos pela

garantia;

f) conexões de cabos e acessórios realizadas de forma inadequada podem causar danos ao

seu equipamento – e uma vez constatado ocasionará a perda desta garantia;

g) o número de série do seu equipamento não poderá ser danificado, rasurado ou alterado. Ele é a

principal forma de identificação e cadastro junto a POSITIVO TECNOLOGIA.
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ISO 9001:2015

 Sistema de Gestão da Qualidade

ISO 14001:2015

 Sistema de Gestão Ambiental

OHSAS 18001:2007

 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional

ECOVADIS
 Responsabilidade Social Corporativa 2019 - Silver

IBAMA – Ministério do Meio Ambiente

 Cadastro Técnico Federal - Certificado de Regularidade

Microsoft Partner Network
 Competência Gold e Silver: Windows e Devices

CERTIFICAÇÕES POSITIVO TECNOLOGIA

*As informações contidas neste material podem sofrer alterações sem aviso prévio. Certificações, cadastro FINAME podem estar em atualização, utilizar sempre a última versão disponível.
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Green Eletron
 Logística Reversa de Eletrônicos

Unified Extensible Firmware Interface Forum
 UEFI Member: Contributors 

Distributed Management Task Force
 DMTF Member: Leadership 

Trusted Computing Group
 TCG Member: Contributor 

Responsible Business Alliance
 RBA Member

POSITIVO TECNOLOGIA – ASSOCIADA/MEMBRO

*As informações contidas neste material podem sofrer alterações sem aviso prévio. Certificações, cadastro FINAME podem estar em atualização, utilizar sempre a última versão disponível.
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 Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64 

 Compatibilidade de Hardware Linux: Red Hat e Ubuntu (16.04 LTS/18.04 LTS) 

 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 

 Compatibilidade Eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24

 Ruído Acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) 

 Segurança do usuário: IEC 60950

 Eficiência energética Fonte: 80 Plus Gold

 Equipamento ecológico: EPEAT, RoHS e Rótulo Ecológico ABNT

 Certificado DMI: DMI 2.0

 FINAME 3569633

 Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64 

 Compatibilidade de Hardware Linux: Red Hat, Open Mandriva e Ubuntu (16.04 LTS/18.04 LTS) 

 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 

 Compatibilidade Eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24

 Ruído Acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) 

 Segurança do usuário: IEC 60950

 Eficiência energética Fonte: 80 Plus Gold

 Equipamento ecológico: EPEAT, RoHS e Rótulo Ecológico ABNT

 Certificado DMI: DMI 2.0

 FINAME 3569576

POSITIVO MASTER D6200

POSITIVO MASTER D8200

CERTIFICAÇÕES

DESKTOPS AVANÇADOS

*As informações contidas neste material podem sofrer alterações sem aviso prévio. Certificações, cadastro FINAME podem estar em atualização, utilizar sempre a última versão disponível.
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 Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64 

 Compatibilidade de Hardware Linux: Red Hat e Ubuntu 18.04 LTS

 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 
170/2012 

 Compatibilidade Eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24

 Ruído Acústico: Relatório - ENSAIOS E MEDIÇÃO DE PRESSÃO SONORA NO OPERADOR 
SENTADO (ISO 7779 e ISO 9296) 

 Segurança do usuário: IEC 60950

 Eficiência energética Fonte: 80 Plus Bronze

 Equipamento ecológico: EPEAT, RoHS e Rótulo Ecológico ABNT

 Certificado DMI: DMI 2.0

 FINAME 3573133  

 Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64 

 Certificado DMI: DMI 2.0

POSITIVO MASTER D3200

CERTIFICAÇÕES

DESKTOPS INTERMEDIÁRIOS/ENTRADA

*As informações contidas neste material podem sofrer alterações sem aviso prévio. Certificações, cadastro FINAME podem estar em atualização, utilizar sempre a última versão disponível.

POSITIVO MASTER D2200
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 Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64 

 Compatibilidade de Hardware Linux: Red Hat e Ubuntu 18.04 LTS  

 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 

 Compatibilidade Eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24

 Ruído Acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) 

 Segurança do usuário: IEC 60950

 Equipamento ecológico: EPEAT, RoHS e Rótulo Ecológico ABNT

 Certificado DMI: DMI 2.0

 FINAME 3571805

 Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64 

 Compatibilidade de Hardware Linux: Red Hat, Suse e Ubuntu 16.04 LTS  

 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 

 Compatibilidade Eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24

 Ruído Acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) 

 Segurança do usuário: IEC 60950

 Equipamento ecológico: EPEAT, RoHS e Rótulo Ecológico ABNT

 Certificado DMI: DMI 2.0

 FINAME 3572049

POSITIVO MASTER C8200
Mini Pro

POSITIVO MASTER C6200
Mini Pro

CERTIFICAÇÕES

MINI DESKTOPS

*As informações contidas neste material podem sofrer alterações sem aviso prévio. Certificações, cadastro FINAME podem estar em atualização, utilizar sempre a última versão disponível.
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CERTIFICAÇÕES

ALL IN ONE

*As informações contidas neste material podem sofrer alterações sem aviso prévio. Certificações, cadastro FINAME podem estar em atualização, utilizar sempre a última versão disponível.

POSITIVO MASTER A1120

 Equipamento ecológico: EPEAT

 Certificado DMI: DMI 2.0

POSITIVO MASTER A2100
 Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64 

 Compatibilidade Eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24

 Ruído Acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) 

 Segurança do usuário: IEC 60950

 Equipamento ecológico: EPEAT

 Certificado DMI: DMI 2.0

POSITIVO MASTER A2200

 Equipamento ecológico: EPEAT

 Certificado DMI: DMI 2.0
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POSITIVO MASTER N2140

POSITIVO MASTER N1240

CERTIFICAÇÕES

NOTEBOOKS POSITIVO MASTER

 Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64 

 Compatibilidade de Hardware Linux: Suse

 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria 
INMETRO 170/2012 

 Ruído Acústico: Relatório - ENSAIOS E MEDIÇÃO DE PRESSÃO SONORA NO 
OPERADOR SENTADO (ISO 7779 e ISO 9296) 

 Equipamento ecológico: RoHS, EPEAT e Rótulo Ecológico ABNT

 Certificado DMI: DMI 2.0

 Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64 

 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 
170/2012 

 Equipamento ecológico: RoHS e EPEAT 

 Certificado DMI: DMI 2.0

*As informações contidas neste material podem sofrer alterações sem aviso prévio. Certificações, cadastro FINAME podem estar em atualização, utilizar sempre a última versão disponível.

POSITIVO MASTER N4340  Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64

 Compatibilidade de Hardware Linux: Debian 10.3.0

 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 
170/2012 

 Compatibilidade Eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24

 Segurança do usuário: IEC 60950

 Ruído Acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) 

 Equipamento ecológico: RoHS, EPEAT e Rótulo Ecológico ABNT

 Certificado DMI: DMI 2.0
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 Equipamento ecológico: EPEAT

 Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64

 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012

 Equipamento ecológico: EPEAT, Rótulo Ecológico ABNT

 Ruído Acústico: Relatório - ENSAIOS E MEDIÇÃO DE PRESSÃO SONORA NO OPERADOR 
SENTADO (ISO 7779 e ISO 9296) 

CERTIFICAÇÕES

NOTEBOOKS VAIO

*As informações contidas neste material podem sofrer alterações sem aviso prévio. Certificações, cadastro FINAME podem estar em atualização, utilizar sempre a última versão disponível.

VAIO FE15

VAIO SE14

VAIO FE14

 Compatibilidade de Hardware: HCL Windows 10 x64 

 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 
170/2012

 Equipamento ecológico: EPEAT, Rótulo Ecológico ABNT

 Certificado DMI: DMI 2.0
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CERTIFICAÇÕES

CHROMEBOOK / TABLET

TABLET T1085

CHROMEBOOK N2110

*As informações contidas neste material podem sofrer alterações sem aviso prévio. Certificações, cadastro FINAME podem estar em atualização, utilizar sempre a última versão disponível.

 Teste de Queda Livre: IEC 60068

 Grau de Proteção: IP 41 - IEC 60529:2013

 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 
170/2012 

 Equipamento ecológico: RoHS, Epeat e Rótulo Ecológico ABNT

 Certificado DMI: DMI 2.0

 Equipamento ecológico: RoHS

 Anatel

Proposta DOC TEC 07 (0814617)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2369



CERTIFICAÇÕES

MONITORES

*As informações contidas neste material podem sofrer alterações sem aviso prévio. Certificações, cadastro FINAME podem estar em atualização, utilizar sempre a última versão disponível.

 CE

 Energy Star

 EPEAT

 FCC

 ROHS

 Portaria 170 INMETRO

 ISO 9241-3 (Ergonomia)

20M35XX

22MP55XX
 Energy Star

 EPEAT

 ROHS

 Portaria 170 INMETRO

 ISO 9241-3 (Ergonomia)

24BL550J

 EPEAT

 Portaria 170 INMETRO

 ISO 9241-3 (Ergonomia)
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https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/ 27/38

Notebooks & Tablets Models

TOUGHBOOK Laptops TOUGHBOOK 54; TOUGHBOOK 55; CF-30; CF-31; CF-52; CF-
53; CF-54; CF-74; CF-74-E or higher; CF-F8; CF-F9; CF-S10;
CF-SX2; CF-T5; CF-T7; CF-T8; CF-W5; CF-W7; CF-W8; CF-Y5;
CF-Y7

TOUGHBOOK 2-in-1's TOUGHBOOK 20; TOUGHBOOK 33; TOUGHBOOK XZ6 CF-19;
CF-C1; CF-C2

TOUGHBOOK Tablets TOUGHBOOK 33 tablet; TOUGHBOOK 20 tablet;
TOUGHBOOK G1; TOUGHBOOK M1; CF-D1; CF-H1; CF-H2;
CF-U1; FZ-Q2; UT-MA6; UT-MB5; FZ-Q1; FZ-R1

Notebooks & Tablets Models

Positivo Master N250i, N3240, N350i, N4340, N600, N6140 Blackstone,
N800, N8140 Blackstone, N8240 Blackstone

Desktops & Workstations Models

Positivo Master C600 MiniPro, C610 MiniPro, C6200, C800 MiniPro, C810

 IT |  Security
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2020.
Srs. Servidores COINF/SEGI.
 
Seguem anexos ao presente processo documetos

técnicos da EMPRESA 4ª colocada, PE 75/2020, ITEM 01. 
Pelo exposto, solicito a análise de conformidade

técnica dos seguintes documentos:
0814594; 0814596; 0814597; 0814603; 0814605; 0814609; 0814612; 0814617; 0814619.
 
Sessão reagendada para amanhã, dia 24/11/2020, às

14h.
 
Agradeço antecipadamente.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/11/2020, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814625 e o código CRC 9BFF4510.

0006837-69.2020.6.02.8000 0814625v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção aos Despachos PREG 0814625, no trato

da análise dos  documetos técnicos da EMPRESA 4ª colocada,
PE 75/2020, ITEM 01 , cumpre-me destacar, a priori, o
seguinte:

 
Exigência: Interface: 01 (uma) Controladora

de disco rígido mínimo SATA-III:   Proposta DOC TEC
02 0814597, vez a única referência de comprovação
encontrada, na página 02,  limita-se: "Slots 1x SATA / PCie x 4
(M.2 2280) para SSD" o que permite inferir se tratar de itens
mutuamente excludentes

 
Desta forma, sugere-se diligência, assegurado o

dever de conferência de conformidade, mais uma vez, se e
quando da entrega do bem.

 
 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/11/2020, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0814969 e o código CRC 79145844.

0006837-69.2020.6.02.8000 0814969v1
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ITEM PÁG

1

Processador em arquitetura x86 com desempenho auditado com o software PassMark na versão 10 ou 

superior com índice mínimo em CPU Mark de 6600 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2000 

pontos, devendo ser comprovado através do site: (https://www.cpubenchmark.net/);

ANEXO 02

O processador deverá possuir acelerador de frequência, conforme a necessidade do sistema operacional (ou 

aplicação);
ANEXO 01

Deve possuir tecnologia integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 25W. ANEXO 01

Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida especialmente 

para o mesmo em regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto, aceitas placas 

genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenhados ou voltados ao mercado doméstico, 

já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linha de produtos do fabricante, desenhada e 

voltada ao mercado coorporativo;

DECLARAÇÃO 

HP

Chipset do mesmo fabricante do processador, modelos comprovadamente superiores como arquitetura 

serão aceitos;

Anexo 00 - PÁG. 

05

Possuir chip de segurança TPM 2.0 ou superior integrado a mesma, não sendo permitido o atendimento a 

este requisito através de firmware/software;

Anexo 00 - PÁG. 

03

Deverá possuir na placa mãe no mínimo 01 (um) slot M.2.
Anexo 00 - PÁG. 

07

Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de OEM, 

devidamente comprovado;

DECLARAÇÃO 

HP

O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS (informar 

a URL na proposta: https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-probook-450-g7-notebook-

pc/29090065), devendo o mesmo disponibilizar ainda uma aplicação que permita realizar a mesma de forma 

online no sistema operacional Microsoft Windows 10;

Anexo 11

Possuir capacidade de replicação de configuração de BIOS através da rede ou via pendrive USB;
ANEXO 28 - 

PÁG. 04 e 05

Possuir ferramenta de diagnóstico dos principais componentes da placa mãe;

ANEXO 16 - 

Pág. 01 e 

ANEXO 14 - 

PÁG. 64 a 68 e 

anexo 25

BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de 

mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de 

passar o controle de execução a mesma ou possui mecanismo de reparo automático utilizando cópia segura 

no próprio hardware, capacidade de verificar integridade durante a utilização do equipamento, verificação 

de imagens confiáveis com criptografia robusta para execução de códigos de atualização com impedimento 

de rootkits, vírus e malwares, Gravação de log de eventos acessíveis pelo

BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento;

ANEXO 24

Deve possuir na BIOS o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir 

identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento.

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá ser fornecido com capacidade instalada de 8GB padrão DDR4-2666 ou superior;
ANEXO 00 - 

PÁG. 07

O equipamento ofertado deverá suportar expansão de memória a 32GB (trinta e dois gigabytes) padrão 

DDR4-2666. Sendo possível a substituição do pente de memória configurado originalmente.

ANEXO 00 - 

PÁG. 07

Capacidade instada de 01 (um) disco 256GB no padrão Solid State (SSD), NVME PCI-e/M.2 ou superior.

ANEXO 00 - 

PÁG. 07  e 

PROPOSTA 

(Resumo PN)

NOTEBOOK - TIPO 01:

DESCRIÇÃO

PROCESSADOR:

PLACA MÃE:

BIOS:

MEMÓRIA:

ARMAZENAMENTO:
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01 (uma) Controladora de disco rígido  SATA-III;

ANEXO 00 - 

Pág. 18 e Anexo 

30 pág. 05

Possuir  04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) dessas portas padrão USB 3.1 (tipo A) e 01 

(uma) USB 3.1 (tipo C). Não será permitido uso de "hub" USB para atender ao número mínimo de portas 

solicitadas;

ANEXO 00 - 

Pág. 11

01 (uma) Interface de vídeo externa HDMI, sem uso de adaptadores;
ANEXO 00 - 

Pág. 02

01 (uma) Interface de leitor de catões SD;
ANEXO 00 - 

Pág. 01

01 (uma) Interface de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbits;
ANEXO 00 - 

PÁG. 07

01 (uma) Interface de Rede Wireless a/b/g/n/ac;
ANEXO 00 - 

PÁG. 07

01 (uma) Interface de Rede Bluetooth 5.0 ou superior;
ANEXO 00 - 

PÁG. 07

01 (uma) Interface para Headphone/Microphone do tipo combo jack;
ANEXO 00 - 

PÁG. 12

Possuir Webcam 720p/HD ou superior integrada ao gabinete;
ANEXO 00 - 

Pág. 03

Possuir Leitor Biométrico integrado ao gabinete;
ANEXO 00 - 

Pág. 02

Para garantir a expansibilidade de portas o equipamento ofertado deverá possuir interface do tipo Docking 

Station, sendo aceitas interfaces do tipo USB-c e Thunderbolt, desde que comprovado e demonstrado em 

documentação oficial do fabricante em linha de produção continuada o produto Docking Station para a 

interface ofertada.

ANEXO 00 - 

Pág. 06

1 (uma) controladora gráfica integrada ao processador com memória mínima de 128MB;
ANEXO 01 - 

Pág. 02

A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida. ANEXO 29

Tecnologia LED FHD, tamanho máximo de 14 polegadas;

ANEXO 01 - 

Pág. 05 e 

PROPOSTA 

(Resumo PN 

HP)

Formato Widescreen 16:9 compatível com reprodução de vídeos no padrão FullHD.

ANEXO 01 - 

Pág. 16 e 

PROPOSTA 

(Resumo PN 

HP)

Interface no padrão mínimo Gigabit Ethernet com conectorRJ-45;
ANEXO 00 - 

Pág. 02 e 07

Suporte com seleção automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits.
ANEXO 00 - 

PÁG. 07

Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express;
ANEXO 00 - 

PÁG. 19

Segurança e autenticação: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP eAES;
ANEXO 00 - 

PÁG. 20

Homologado pela ANATEL. ANEXO 13

Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
ANEXO 00 - 

PÁG. 08

DISPOSITIVO DE REDE WIRELESS:

TELA:

INTERFACES:

VÍDEO:

REDE:

ÁUDIO:
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Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;
ANEXO 14 - 

PÁG. 28

Possuir 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete com potência mínima de 2W;

ANEXO 00 - 

PÁG. 08 e 

ANEXO 30 Pág. 

07

Possuir microfone integrado ao gabinete;
ANEXO 00 - 

PÁG. 08

No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, microfone 

e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado 

da mesma forma automática quando necessário;

DECLARAÇÃO 

HP

Não serão aceitas adaptações para bloquear conectores de áudio existentes na placa mãe para atender essa 

solicitação.
N/A

Teclado ABNT-2 e Touch-pad com dois botões ou em substituição plataforma com;
DECLARAÇÃO 

HP

Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função;
ANEXO 14 - 

PÁG 13

Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções;
ANEXO 14 - 

PÁG 13

A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão 

ou por uso prolongado;

DECLARAÇÃO 

HP

O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos.
ANEXO 00 - 

PÁG. 08

Gabinete deve possuir peso máximo 1,8 Kg;
ANEXO 00 - 

PÁG. 03

2. Espessura máxima de 1,9cm, com bateria;
ANEXO 00 - 

PÁG. 11

Possuir local para fixação de cabo de segurança do tipo kensington ou Noble Lock. Essa deve fazer parte do 

projeto original do gabinete, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação.

ANEXO 00 - 

PÁG. 01

Bateria baseada em células de lítio-íon de longa duração ou tecnologia comprovadamente superior com  3 

(três) células e autonomia mínima de até 10 (dez) horas comprovadas por folder do fabricante;

ANEXO 00 - 

PÁG. 31 e pág. 

11

Fonte externa 100-240V seleção automática de voltagem.
ANEXO 00 - 

PÁG. 30

Requisitos de segurança remota/rastreamento/proteção dos dados: ANEXO 03

O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS operando em modo 

persistente com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto 

ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das 

seguintesfuncionalidades:

ANEXO 03 e 03 

A

Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou reutilizado em caso de 

substituição do HD;

ANEXO 03 A e 

03 B

Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivosespecíficos;
ANEXO 03 A e 

03 B

Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um mapa os endereços, 

data e hora da conexão;

ANEXO 03 A e 

03 B

As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um console web;
ANEXO 03 A e 

03 B

Esse dispositivo ou funcionalidade no BIOS deverá operar em formato persistente, nativamente presente e 

pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do hardware, 

através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial.

ANEXO 03 A e 

03 B

SEGURANÇA E RASTREAMENTO:

TECLADO E MOUSE:

GABINETE:

BATERIA E FONTE:
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A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima solicitada, deverá ocorrer através 

do site da Absolute Software (https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público 

de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades solicitadas;

ANEXO 03

Requisitos de segurança local/proteção de dos dados: N/A

Deverá possuir, acessível através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os 

dados do disco rígido de forma segura conforme a norma NIST 800-88, não permitindo que sejam 

recuperados através de ferramentas de recuperação de dados (data Recovery), deve estar em conformidade 

e aprovado de acordo o padrão internacional de 

segurança,deformaquenãodanifiqueaunidadedearmazenamentoduranteoprocessode limpeza dos dados 

dodispositivo. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catalogo público; 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-2608ENW

ANEXO 23

Permitir a combinação de autenticação no Windows por múltiplos fatores: senha, pin, impressão digital, 

smartcard;

ANEXO 21 - 

PÁG. 13 A 26

Gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 

individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às 

portas USB, Bluetooth, DVD+/-RW,etc.

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá ser fornecido um software do próprio fabricante com recursos de monitoramento e diagnósticos 

com os seguintes recursos mínimos: Visualizar a configuração do seu hardware e dos softwares instalados;
ANEXO 25 e 22

Verificar a validade da garantia do seu hardware; ANEXO 15

Receber notificações de atualizações importantes de drivers do seu hardware; ANEXO 22

Executar um diagnóstico no seu hardware para verificar algum problema;
DECLARAÇÃO 

HP

Análise profunda dos componentes: segurança, áudio, vídeo, bateria e armazenamento. ANEXO 25 e 26

O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional x64, 

devidamente instalado e configurado;

ANEXO 00 - 

PÁG. 4

Cada equipamento deverá acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 

mantendo o padrão de fábrica ou prover uma solução on- line no site do fabricante que permita realizar o 

download discos de restauração do sistema operacional e gerar um uma mídia de pendrive para 

recuperação do mesmo ao padrão de fábrica.

ANEXO 11

Deve acompanhar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) de comprimento. A solução proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanhadas 

dos respectivos pares de chaves idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados;

ANEXO 20

01 (um) mouse ótico, USB com dois botões e área de rolagem (scroll), resolução  de 1000 DPIs; ANEXO 10

Deverá acompanhar mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento ou 

em regime de OEM.
ANEXO - 19

O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 

comprovado através do respectivo certificado;
ANEXO 04

Possuir certificação Epeat (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) de do fabricante em 

Computers and Displays (2018) (launched 2019) na categoria mínima Silver ou apresentar certificações 

emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a 

adequação dos seguintes requisitos: segurança para o usuário e instalações; compatibilidade 

eletromagnética; e consumo de energia (Decreto nº 7.174/2010, art. 3º, II), em relação aos bens de 

informática e automação, regulamentado pela Portaria – Inmetro 170/2012;

ANEXO 05

CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE:

SOFTWARE:

ACESSÓRIOS:
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Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), como 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição 

pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem 

ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 

SLTI;

ANEXO 06 e 07

O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10. Para efeito de comprovação deverá ser 

apresentado o certificado emitido através do site Windows Compatible Products List 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl).

ANEXO 09

O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta 

e seis) meses para equipamento e bateria, ambos com reposição de peças, mão de obra e atendimento no 

local (on-site). A comprovação deverá ocorrer através de documentação oficial do fabricante do 

equipamento, não sendo aceitas declarações do distribuidor ou fornecedor para fins de comprovação da 

mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais, folders, etc;

DECLARAÇÃO 

HP

Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condição 

normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias úteis.
PROPOSTA 

Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da mesma marca ou 

regime de OEM com a devida comprovação e terem gradações neutras das cores preta ou cinza e manter o 

mesmo padrão de cor;

DECLARAÇÃO 

HP

Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a 

política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar 

perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando 

solicitada.

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá informar em proposta marca e modelo dos equipamentos utilizados na solução e apresentar 

prospecto com as características técnicas do equipamento comprovando-os de certificados, manuais 

técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 

especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do 

material a ser utilizado fica a critério proponente;

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá comprovar em proposta, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, apontado 

a página do documento onde consta a comprovação do item/sub-item proposto. A simples repetição das 

especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na desclassificação da 

proponente;

PONTO A 

PONTO

Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os 

produtos as instruções com fotos ou imagens ilustrativas, orientações técnicas de como remover e recolocar 

as peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na forma 

digital, juntamente com a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante;

ANEXO 14

Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos com os mesmos modelos e marca;

DECLARAÇÃO 

HP

A poderá abrir o equipamentoou substituir componentes internos como memória e disco rígido sem perda 

da garantia;

DECLARAÇÃO 

HP

Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação: 

https://support.hp.com/br-pt/product/hp-probook-445-g7-notebook-pc/32764491), que permita verificar a 

garantia do equipamento da inserção do seu número de série;

ANEXO 15

O fabricante do equipamento deverá ter site na internet, com disponibilidade de informações e downloads 

de novas versões de BIOS e drivers de dispositivos do equipamento. Essas devem ser facilmente localizadas 

e identificadas pelo modelo do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afixada 

no gabinete. Deve indicar endereço;

ANEXO 16

A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de 

sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso o mesmo não possua o software em seu “WebSite”, deverá 

fornecer juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o 

diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção 

da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos

ANEXO 16

OUTROS REQUISITOS:

GARANTIA E SUPORTE:
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A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento e suporte técnico para 

realização de abertura de chamados, bem como acompanhar andamento dos mesmos. Esse sistema de 

atendimento e suporte, deverá ser obrigatoriamente acessível através de navegação na página de internet 

do fabricante não sendo aceitas indicações de links de atendimento por sistemas externos não vinculados 

oficialmente ao fabricante ou seu domínio de página da internet.

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá ser comprovada a existência da assistência técnica responsável pelo atendimento na modalidade 

onsite, devendo essa ser realizada por meio de documentação oficial fabricante dos produtos ou de domínio 

público, de catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso 

não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação da 

apresentação de documentação expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência 

técnica que será responsável pelo atendimento e manutenção durante o período de dos produtos ofertados.

DECLARAÇÃO 

HP

Deverá ser realizada a comprovação em documentação oficial do fabricante de que serviços de garantia 

ofertados na proposta cobrem as condições exigidas e solicitadas; devendo essa ser realizada por meio de 

documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de catálogos, folder 

impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na mesma. Caso não seja comprovada por um 

dos meios citados anteriormente, será possível a comprovação através da apresentação de declaração 

expressa do fabricante dos equipamentos, indicando a referida assistência técnica que será responsável pelo 

atendimento e manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados. Em caso de declaração 

do fabricante deverá ser anexada a mesma a procuração que comprove que a fabricante outorga ao 

procurador os poderes para firmar e declarar as exigências solicitadas.

DECLARAÇÃO 

HP

Ao término da vida útil dos equipamentos, a(s) CONTRATADA(S) será (ão) obrigada(s) a efetuar(em) o 

recebimento dos mesmos, ao critério da CONTRANTANTE, visando a destinação final ambientalmente 

adequada, a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, conforme Artigo 33, item 

VI, da Lei n° 12.305, Promulgada em 2 de agosto de 2010, conforme abaixo:

DECLARAÇÃO 

HP

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: VI - produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes.

DECLARAÇÃO 

HP

A comprovação, deverá ocorrer através de declaração expressa do fabricante, indicando endereço de SITE 

na WEB onde constem informações que possam comprovar que a mesma possui estrutura para executar a 

logística reversa

DECLARAÇÃO 

HP e ANEXOS 

17 e 18

O recolhimento dos equipamentos deverá ocorrer em local indicado pela Contratante.

DECLARAÇÃO 

HP e ANEXOS 

17 e 18

A contrata será obrigada a emitir certificado que os equipamentos recolhidos foram processados. Neste 

certificado, deverá ser detalhado os itens através dos seus devidos números de registros. Esses números, 

serão fornecidos pela Contratante no momento do recolhimento dos equipamentos.

DECLARAÇÃO 

HP e ANEXOS 

17 e 18

O recolhimento e o processamento ocorrerão sem ônus para a parte Contratante. ANEXO 17

LOGÍSTICA REVERSA:
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 Intel® Wi-Fi 6 AX200
Gig+

Specifications

Export specifications

Essentials

Product
Collection

Intel® Wireless Products

Code
Name

Products formerly Cyclone Peak

Status Launched

Launch Date Q2'19

Weight (in grams) 2.8

Operating Temperature Range 0°C to 80°C 

Operating Temperature (Maximum) 80 °C

Operating Temperature (Minimum) 0 °C

Supported Operating Systems Windows 10, 64-bit*, Linux*, Chrome OS*

Antenna 2x2 

Recommended Customer Price $10.00 - $17.00

Supplemental Information

Product
Brief

View now

Networking Specifications

TX/RX Streams 2x2 

Bands 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) 

Max Speed 2.4Gbps

Wi-Fi CERTIFIED* WiFi 6 (802.11ax)

Compliance FIPS, FISMA

Bluetooth Version 5.1

Integrated Bluetooth Yes 

Package Specifications

Board Form Factor M.2 2230, M.2 1216

Package Size 22mm x 30mm x 2.4mm, 12mm x 16mm x 1.65mm 

System Interface Type
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System Interface Type Wi-Fi(PCIe), BT(USB)

Advanced Technologies

MU-MIMO Yes

Supported Under Intel vPro® Technology Yes

Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) Yes

Ordering and Compliance

Drivers and Software

Technical Documentation

All information provided is subject to change at any time, without notice. Intel may make changes to manufacturing life cycle,
specifications, and product descriptions at any time, without notice. The information herein is provided "as-is" and Intel does not
make any representations or warranties whatsoever regarding accuracy of the information, nor on the product features, availability,
functionality, or compatibility of the products listed. Please contact system vendor for more information on specific products or
systems.

Intel classifications are for informational purposes only and consist of Export Control Classification Numbers (ECCN) and Harmonized
Tariff Schedule (HTS) numbers. Any use made of Intel classifications are without recourse to Intel and shall not be construed as a
representation or warranty regarding the proper ECCN or HTS. Your company as an importer and/or exporter is responsible for
determining the correct classification of your transaction.

Refer to Datasheet for formal definitions of product properties and features.

‡ This feature may not be available on all computing systems. Please check with the system vendor to determine if your system
delivers this feature, or reference the system specifications (motherboard, processor, chipset, power supply, HDD, graphics controller,
memory, BIOS, drivers, virtual machine monitor-VMM, platform software, and/or operating system) for feature compatibility.
Functionality, performance, and other benefits of this feature may vary depending on system configuration.

“Announced” SKUs are not yet available. Please refer to the Launch Date for market availability.

Company Information

Our Commitment

Communities 

Investor Relations

Contact Us

Newsroom

Jobs

   

© Intel Corporation

Terms of Use 

*Trademarks 

Privacy 

Cookies 

Supply Chain Transparency 

Site Map 
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Norma(s) Técnica(s) Aplicável(eis) / (Technical Standard(s) Applicable): ATO (Act) Nº 14448/2017; Resolução 
(Resolution) nº 680

Serviço / Aplicação (Service / Application): Radiocomunicação de radiação restrita
IICategoria (Category):

Transceptor de radiação restrita.Tipo de Produto (Type of Product):
AX200NGWModelo (Model):

N/ACNPJ:57.286.247/0001-33CNPJ:

Intel Mobile Communications
505 route des Lucioles,Bldg B,Sophia-Antipolis, 06560
França

Intel Semicondutores do Brasil Ltda
Av. Doutor Chucri Zaidan 940 Vila Cordeiro
04583-906 - São Paulo - São Paulo - Brasil

Fabricante (Manufacturer):Solicitante (Applicant):

(Expiration Date D/M/Y)(Certification Date D/M/Y)(Certificate Number)
28/05/2021Data de Validade:28/05/2019Data da Certificação:00114892Número do Certificado:

INTRANSFERÍVEL
(CANNOT BE TRANSFERRED)

CERTIFICATE OF TECHNICAL CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Matriz: Rua Maestro Francisco Manoel da Silva, nº 85 – Jardim Santa Genebra
Campinas – SP   CEP: 13080-190   CNPJ: 04.469.737/0001-09   Telefone: +55 (19) 3578-0100

Filial: SRTV/SUL, Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco A, Sala 701
Brasília – DF   CEP: 70340-907   Telefone: +55 (61) 3226-8220

INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO

Presidente Ibrace / IBRACE President
Alexandre Sabatini

( Campinas, D/M/Y )
Campinas, 28/05/2019

Certificado de Conformidade Técnica válido somente acompanhado de todas as suas páginas.

IBRACE, using the powers invested by the Designation Act n° 19.436, of September 28th 2001, from ANATEL, it grants to this Certification of Product
(s) above described, basead on tests of type performed according to applicable technical standards and documentation sent by
Manufacturer/Distributor. Before the commercialization of this(ese) product(s), it shall be obtained the Homologation of this Certificate at ANATEL and
apply the correct identification of products with ANATEL Label, according to current Regulations.

O IBRACE, no uso das atribuições que lhe confere o Ato de Designação n° 19.436, de 28/09/2001, da ANATEL,
concede esta certificação ao(s) produto(s) acima descrito(s), baseado em ensaios de tipo efetuados conforme
normas técnicas aplicáveis e documentação fornecida pelo fabricante/distribuidor. Antes da comercialização
deste(s) produto(s), deverá ser obtida a homologação deste Certificado junto à ANATEL e efetuar a correta
identificação dos produtos com o selo ANATEL, conforme regulamentação vigente.
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802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01065470 a 5725

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01255470 a 5725

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01275470 a 5725

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01325470 a 5725

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01035470 a 5725

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01515470 a 5725

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01665470 a 5725

802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,05125150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07435150 a 5350

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07375150 a 5350

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07785150 a 5350

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,02755150 a 5350

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09065150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM78M1X9D0,1495725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M0X9D0,1165725 a 5850

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M0X9D0,1385725 a 5850

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM76M5X9D0,1465725 a 5850

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1825725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M1X9D0,4062400 a
2483,5

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M1X9D0,3652400 a
2483,5

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1462400 a
2483,5

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1582400 a
2483,5

802.11g
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1732400 a
2483,5

802.11b1, 2, 5,5 e 11--
DBPSK,
DQPSK e
CCK

DSSS -
Sequência
direta

10M2X9D0,1392400 a
2483,5

Bluetooth
LE(5.0)1, 2 e 4--GFSK

DSSS -
Sequência
direta

1M12F7D0.00302400 a
2483,5

Bluetooth LE1 e 2--GFSK
DSSS -
Sequência
direta

1M14F7D0,00332400 a
2483,5

Bluetooth+E
DR2 e 3--¶/4DQPSK e

8DPSK

FHSS - Salto
em
Frequência

1M40G7D0,00662400 a
2483,5

Bluetooth1--GFSK
FHSS - Salto
em
Frequência

934KF7D0,00952400 a
2483,5

Características Técnicas Básicas  (Basic Technical Characteristics):

Rastreabilidade (Tracking): 00107842

Padrão \ Standard

Taxa de
transmissão \
Transmission rate
(Mbit/s)

SAR corpo (pior
caso) \ SAR body
(worst case)
(W/kg)

SAR cabeça \
SAR head (W/kg)

Modulação \
Modulation

Tecnologia \
Tecnology

Designação de
emissões \
Designation of
emission

Potência máxima
de transmissão \
Maximum power
transmission (W)

Faixa de
frequência \
Frequency range
(MHz)
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802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01065470 a 5725

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01255470 a 5725

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01275470 a 5725

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01325470 a 5725

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01035470 a 5725

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01515470 a 5725

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01665470 a 5725

802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,05125150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07435150 a 5350

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07375150 a 5350

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07785150 a 5350

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,02755150 a 5350

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09065150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM78M1X9D0,1495725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M0X9D0,1165725 a 5850

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M0X9D0,1385725 a 5850

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM76M5X9D0,1465725 a 5850

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1825725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M1X9D0,4062400 a
2483,5

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M1X9D0,3652400 a
2483,5

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1462400 a
2483,5

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1582400 a
2483,5

802.11g
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1732400 a
2483,5

802.11b1, 2, 5,5 e 11--
DBPSK,
DQPSK e
CCK

DSSS -
Sequência
direta

10M2X9D0,1392400 a
2483,5

Bluetooth
LE(5.0)1, 2 e 4--GFSK

DSSS -
Sequência
direta

1M12F7D0.00302400 a
2483,5

Bluetooth LE1 e 2--GFSK
DSSS -
Sequência
direta

1M14F7D0,00332400 a
2483,5

Bluetooth+E
DR2 e 3--¶/4DQPSK e

8DPSK

FHSS - Salto
em
Frequência

1M40G7D0,00662400 a
2483,5

Bluetooth1--GFSK
FHSS - Salto
em
Frequência

934KF7D0,00952400 a
2483,5

Padrão \ Standard

Taxa de
transmissão \
Transmission rate
(Mbit/s)

SAR corpo (pior
caso) \ SAR body
(worst case)
(W/kg)

SAR cabeça \
SAR head (W/kg)

Modulação \
Modulation

Tecnologia \
Tecnology

Designação de
emissões \
Designation of
emission

Potência máxima
de transmissão \
Maximum power
transmission (W)

Faixa de
frequência \
Frequency range
(MHz)
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802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01065470 a 5725

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01255470 a 5725

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01275470 a 5725

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01325470 a 5725

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01035470 a 5725

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01515470 a 5725

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01665470 a 5725

802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,05125150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07435150 a 5350

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07375150 a 5350

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07785150 a 5350

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,02755150 a 5350

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09065150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM78M1X9D0,1495725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M0X9D0,1165725 a 5850

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M0X9D0,1385725 a 5850

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM76M5X9D0,1465725 a 5850

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1825725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M1X9D0,4062400 a
2483,5

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M1X9D0,3652400 a
2483,5

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1462400 a
2483,5

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1582400 a
2483,5

802.11g
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1732400 a
2483,5

802.11b1, 2, 5,5 e 11--
DBPSK,
DQPSK e
CCK

DSSS -
Sequência
direta

10M2X9D0,1392400 a
2483,5

Bluetooth
LE(5.0)1, 2 e 4--GFSK

DSSS -
Sequência
direta

1M12F7D0.00302400 a
2483,5

Bluetooth LE1 e 2--GFSK
DSSS -
Sequência
direta

1M14F7D0,00332400 a
2483,5

Bluetooth+E
DR2 e 3--¶/4DQPSK e

8DPSK

FHSS - Salto
em
Frequência

1M40G7D0,00662400 a
2483,5

Bluetooth1--GFSK
FHSS - Salto
em
Frequência

934KF7D0,00952400 a
2483,5

Padrão \ Standard

Taxa de
transmissão \
Transmission rate
(Mbit/s)

SAR corpo (pior
caso) \ SAR body
(worst case)
(W/kg)

SAR cabeça \
SAR head (W/kg)

Modulação \
Modulation

Tecnologia \
Tecnology

Designação de
emissões \
Designation of
emission

Potência máxima
de transmissão \
Maximum power
transmission (W)

Faixa de
frequência \
Frequency range
(MHz)
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Padrão \ Standard

Taxa de
transmissão \
Transmission rate
(Mbit/s)

SAR corpo (pior
caso) \ SAR body
(worst case)
(W/kg)

SAR cabeça \
SAR head (W/kg)

Modulação \
Modulation

Tecnologia \
Tecnology

Designação de
emissões \
Designation of
emission

Potência máxima
de transmissão \
Maximum power
transmission (W)

Faixa de
frequência \
Frequency range
(MHz)

802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01065470 a 5725

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01255470 a 5725

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01275470 a 5725

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,01325470 a 5725

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01035470 a 5725

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01515470 a 5725

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01525470 a 5725

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,01665470 a 5725

802.11ax BW
160 MHzaté 2400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,05125150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07435150 a 5350

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07375150 a 5350

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM-0,07785150 a 5350

802.11ac BW
160 MHzaté 1.733,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,02755150 a 5350

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09845150 a 5350

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09995150 a 5350

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM-0,09065150 a 5350

802.11ax BW
80 MHzaté 1200--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM78M1X9D0,1495725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M0X9D0,1165725 a 5850

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M0X9D0,1385725 a 5850

802.11ac BW
80 MHzaté 866,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM76M5X9D0,1465725 a 5850

802.11ac BW
40 MHzaté 400--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11ac BW
20 MHzaté 192,6--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1615725 a 5850

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1615725 a 5850

802.11a
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1825725 a 5850

802.11ax BW
40 MHzaté 574--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM38M1X9D0,4062400 a
2483,5

802.11ax BW
20 MHzaté 287--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM, 256
QAM, 1024
QAM

OFDM19M1X9D0,3652400 a
2483,5

802.11n BW
40 MHzaté 300--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM36M5X9D0,1462400 a
2483,5

802.11n BW
20 MHzaté 144,4--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM17M7X9D0,1582400 a
2483,5

802.11g
6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 e
54

--

BPSK,
QPSK, 16
QAM, 64
QAM

OFDM16M5X9D0,1732400 a
2483,5

802.11b1, 2, 5,5 e 11--
DBPSK,
DQPSK e
CCK

DSSS -
Sequência
direta

10M2X9D0,1392400 a
2483,5

Bluetooth
LE(5.0)1, 2 e 4--GFSK

DSSS -
Sequência
direta

1M12F7D0.00302400 a
2483,5

Bluetooth LE1 e 2--GFSK
DSSS -
Sequência
direta

1M14F7D0,00332400 a
2483,5

Bluetooth+E
DR2 e 3--¶/4DQPSK e

8DPSK

FHSS - Salto
em
Frequência

1M40G7D0,00662400 a
2483,5

Bluetooth1--GFSK
FHSS - Salto
em
Frequência

934KF7D0,00952400 a
2483,5

- Possui antena (2,4GHz, 5,8GHz): Possui antena não integrada.
- Ganho da antena 5,1 GHz: 3,73 dBi.
- Ganho da antena 5,4 GHz: 4,77 dBi.
- Possui mecanismo DFS.
- Os valores de potências indicados nas faixas de 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz referem-se a potência média em 
E.I.R.P.
- Produto não acabado, cuja integração em outro equipamento requer nova avaliação.

 (Complementary Information of Product Certification)

Dados Complementares da Certificação do Produto

Número(s) de Série(s)
(Serial Number)

Número do Relatório
(Report Number)

+55(19) 31129800Telefone(s) \ Telephone(s):

Rua Maestro Francisco Manoel da Silva, 71Endereço do Laboratório:
(Laboratory Address)

CERTLAB - LAB. DE ENSAIOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOSLaboratório de Ensaio:
(Testing Laboratory)

NACertLab-I11-107842-19-01A-Rev1_Parte_1_2

NACertLab-I11-107842-19-01A-Rev1_Parte_2_2

NACertLab-IBT-107842-19-01A-Rev1

NACertLab-IDE-107842-19-01A-Rev0

NACertLab-IWF-107842-19-01A-Rev1_Parte_1_3

NACertLab-IWF-107842-19-01A-Rev1_Parte_2_3

NACertLab-IWF-107842-19-01A-Rev1_Parte_3_3

Observações  (Comments):
Os Produtos classificados nas categorias I e II estão sujeitos à comprovação periódica de que mantém as características 
originalmente certificadas. 

(The Products in the ANATEL Classification under Category I and II are subjected to periodic evaluation that it keeps the 
characteristics originally certified.)
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- Caso o equipamento utilize antenas de transmissão com ganho direcional superior a 6 dBi, devem ter a potência de pico
máxima na saída do transmissor reduzida para valores abaixo daqueles especificados nos incisos 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7 e
no item 10.3.2 (do Ato nº 14448), pela quantidade em dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi.
- Sistemas operando na faixa de 2400-2483,5 MHz e utilizados exclusivamente em aplicações ponto-a-ponto do serviço fixo
podem fazer uso de antenas de transmissão com ganho direcional superior a 6 dBi, desde que potência de pico máxima na
saída do transmissor seja reduzida de 1 dB para cada 3 dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi.
- Sistemas operando na faixa 5.725-5.850 MHz e utilizados exclusivamente em aplicações ponto-a-ponto do serviço fixo
podem fazer uso de antenas de transmissão com ganho direcional superior a 6 dBi sem necessidade de uma
correspondente redução na potência de pico máxima na saída do transmissor.
- Sistemas operando na faixa 5.150-5.350 MHz, as emissões devem estar confinadas aos ambientes internos das
edificações.
- A antena não integrada que poderá ser utilizada no produto, deverá atender as regras vigentes para certificações de
antenas.
- O equipamento opera como escravo e possui mecanismo DFS acompanhando os mecanismos do equipamento mestre.

Comentários Adicionais  (Additional Comments):

Histórico da Certificação (Certification History):
- Emissão 00: Proposta número 107842 – Emissão inicial.

Unidade(s) Fabril(is)  ( Factory Units(s) ):
AzureWave Technologies (Shangai) Inc.
No 1355 Jiaxin Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China

Gemtek Electronics (Kunshan) Co.,Ltd.
No.88, Xin Zhu Road., Comprehensive Bonded Zone, Kun Shan, Jiangsu Province, 215300 China
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© Copyright 2019 HP Development Company, 
L.P.

Bluetooth é uma marca comercial, propriedade 
do titular e utilizada pela HP Inc. sob licença. 
Intel, Celeron e Pentium são marcas comerciais 
da Intel Corporation ou das respetivas filiais 
nos EUA e/ou noutros países. Lync, Office 365, 
Skype e Windows são marcas registadas ou 
marcas comerciais da Microsoft Corporation 
nos Estados Unidos e/ou noutros países. 
DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são 
marcas comerciais pertencentes à Video 
Electronics Standards Association (VESA) nos 
Estados Unidos e noutros países. Miracast® é 
uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

As informações contidas neste documento 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As 
únicas garantias que cobrem os produtos e 
serviços da HP são estabelecidas 
exclusivamente na documentação de garantia 
que os acompanha. Neste documento, 
nenhuma declaração deverá ser interpretada 
como a constituição de garantia adicional. A HP 
não se responsabiliza por erros técnicos e 
editoriais ou omissões neste documento.

Primeira edição: novembro de 2019

Número de publicação do documento: 
L76326-131

Aviso do produto

Este manual do utilizador descreve as funções 
comuns à maioria dos modelos. Algumas 
funcionalidades podem não estar disponíveis 
no seu computador.

Nem todas as funcionalidades estão 
disponíveis em todas as edições ou versões do 
Windows. O sistema pode necessitar de 
hardware, controladores e/ou software ou BIOS 
atualizados e/ou adquiridos em separado para 
tirar todo o partido da funcionalidade do 
Windows. O Windows 10 é atualizado 
automaticamente, esta funcionalidade está 
sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de 
ISP e poderão existir requisitos adicionais ao 
longo do tempo
para as atualizações. Consulte 
http://www.microsoft.com.

Para aceder aos manuais do utilizador mais 
recentes, vá até http://www.hp.com/support e 
siga as instruções para localizar o seu produto. 
Em seguida, selecione Manuais do Utilizador.

Termos de software

Ao instalar, copiar, transferir ou utilizar 
qualquer outro produto de software pré-
instalado neste computador, concorda em ficar 
sujeito aos termos deste Contrato de Licença 
do Utilizador Final HP (EULA). Se não aceitar 
estes termos de licença, a sua única solução é 
devolver o produto na íntegra, sem ter sido 
utilizado, (hardware e software), no prazo de 
14 dias, para reembolso total de acordo com a 
política de reembolso do vendedor.

Para mais informações, ou para solicitar um 
reembolso total do preço de compra do 
computador, contacte o seu vendedor.
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Aviso de segurança

AVISO! Para reduzir a possibilidade de lesões relacionadas com o calor ou o sobreaquecimento do 
computador, não coloque o computador diretamente sobre o seu colo ou obstrua as aberturas de ventilação 
do ar do computador. Utilize o computador apenas em superfícies planas e rígidas. Não permita que outra 
superfície rígida, como uma impressora opcional adjacente, ou uma superfície mole, como travesseiros, 
tapetes ou roupas, bloqueiem a circulação de ar. Para além disso, não permita que o transformador entre em 
contacto com a pele ou uma superfície mole, tais como travesseiros, tapetes ou roupas durante o 
funcionamento. O computador e o transformador cumprem os limites de temperatura de superfícies 
acessíveis pelo utilizador, definidos pelas normas de segurança aplicáveis.

iii
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iv   Aviso de segurança
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Definição de configuração do processador (apenas em alguns produtos)

IMPORTANTE: Alguns produtos estão configurados com um processador Intel® Pentium® série N35xx/
N37xx ou Celeron® série N28xx/N29xx/N30xx/N31xx e sistema operativo Windows®. Nestes modelos, não 
altere a definição de configuração do processador em msconfig.exe de 4 ou 2 processadores para 1 
processador. Se o fizer, o seu computador não irá reiniciar. Terá de efetuar uma reposição de fábrica para 
restaurar as definições originais.

v
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vi   Definição de configuração do processador (apenas em alguns produtos)
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1 Introdução

Depois de configurar e registar o computador, a HP recomenda os seguintes passos para tirar o máximo 
partido do seu investimento inteligente:

SUGESTÃO: Para regressar rapidamente ao ecrã Iniciar do computador a partir de uma aplicação aberta ou 

do ambiente de trabalho do Windows, prima a tecla Windows  no teclado. Se premir novamente a tecla 

Windows, regressa ao ecrã anterior.

● Ligue-se à Internet—Configure a sua rede com ou sem fios para poder aceder à Internet. Para mais 
informações, consulte Ligações de rede na página 17.

● Atualize o software antivírus—Proteja o seu computador de danos causados pelos vírus. O software 
está pré-instalado no computador. Para mais informações, consulte Utilizar o software antivírus 
na página 50.

● Conheça o seu computador—Saiba mais sobre as funcionalidades do seu computador. Consulte 
Componentes na página 3 e Navegar no ecrã na página 24 para obter informações adicionais.

● Localizar o software instalado—Aceda a uma lista do software pré-instalado no computador.

Selecione o botão Iniciar.

– ou –

Clique com o botão direito no botão Iniciar e, em seguida, selecione Aplicações e Funcionalidades.

● Efetue uma cópia de segurança da sua unidade de disco rígido – crie discos de recuperação ou uma 
unidade flash USB de recuperação para efetuar uma cópia de segurança da sua unidade de disco rígido. 
Consulte Efetuar cópias de segurança, restaurar e recuperar na página 57.

Encontrar informações
Para localizar recursos que forneçam detalhes sobre o produto, informações e muito mais, utilize esta tabela.

Tabela 1-1  Informações adicionais

Recurso Conteúdos

Instruções de Configuração ● Descrição geral da configuração e das funcionalidades do 
computador

Suporte HP

Para mais informações, aceda a http://www.hp.com/
support e siga as instruções para encontrar o seu 
dispositivo.

● Conversar online com um técnico da HP

● Números de telefone de suporte

● Vídeos de peças de substituição (apenas em alguns produtos)

● Manuais de manutenção e assistência

● Localizações do centro de assistência da HP

Manual de Segurança e Conforto

Para aceder a este manual:

● Configuração adequada da estação de trabalho

● Diretrizes para hábitos de postura e de trabalho que aumentam o 
seu conforto e diminuem o risco de lesões

● Informações de segurança mecânica e elétrica

Encontrar informações 1

Proposta DOC TEC 01 (0815434)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2422



Tabela 1-1  Informações adicionais (continuação)

Recurso Conteúdos

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da 
barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Documentação HP.

– ou –

▲ Visite http://www.hp.com/ergo.

IMPORTANTE: Tem de estar ligado à Internet para 
aceder à versão mais recente do manual do 
utilizador.

Avisos de Regulamentação, Segurança e Ambiente

Para aceder a este documento:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da 
barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Documentação HP.

● Avisos de regulamentação importantes, incluindo informações 
sobre a correta eliminação de baterias, se necessário.

Garantia Limitada*

Para aceder a este documento:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da 
barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Documentação HP.

– ou –

▲ Visite http://www.hp.com/go/orderdocuments.

IMPORTANTE: Tem de estar ligado à Internet para 
aceder à versão mais recente do manual do 
utilizador.

● Informações de garantia específicas sobre este computador

*Pode encontrar a Garantia Limitada HP nos manuais do utilizador no seu produto e/ou no CD ou DVD incluído na caixa. Em alguns 
países ou regiões, a HP poderá fornecer uma garantia impressa na caixa. Para países ou regiões em que a garantia não é fornecida no 
formato impresso, pode solicitar uma cópia impressa em http://www.hp.com/go/orderdocuments. Para produtos adquiridos na região 
Ásia-Pacífico, pode contactar a HP através da morada POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Deve incluir o 
nome do produto e o seu nome, número de telefone e morada.

2 Capítulo 1   Introdução
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2 Componentes

O seu computador inclui componentes de alta qualidade. Este capítulo fornece detalhes sobre os 
componentes, onde estão localizados e como funcionam.

Localizar hardware
Para descobrir qual o hardware instalado no seu computador:

▲ Escreva gestor de dispositivos na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, 
selecione a aplicação Gestor de Dispositivos.

Verá uma listagem de todos os dispositivos instalados no seu computador.

Para obter informações sobre os componentes de hardware e o número de versão do BIOS do sistema, prima 
fn+esc (apenas em alguns produtos).

Localizar software
Para consultar uma lista do software instalado no computador:

▲ Clique com o botão direito no botão Iniciar e, em seguida, selecione Aplicações e Funcionalidades.

Direita
NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-1  Componentes do lado direito e respetivas descrições

Componente Descrição

(1) Tomada combinada de saída de áudio 
(auscultadores)/entrada de áudio (microfone)

Liga equipamentos opcionais como altifalantes estéreo com 
alimentação, auscultadores, auriculares, auscultadores com 
microfone incorporado ou um cabo de áudio para televisão. Liga 
também um microfone de auricular opcional. Esta tomada não 
suporta microfones independentes opcionais.

Localizar hardware 3
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Tabela 2-1  Componentes do lado direito e respetivas descrições (continuação)

Componente Descrição

AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, ajuste o volume 
antes de colocar os auscultadores ou os auriculares. Para obter 
informações de segurança adicionais, consulte os Avisos de 
Regulamentação, Segurança e Ambiente.

Para aceder a este manual:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da 
barra de tarefas e, em seguida, selecione Documentação 
HP.

NOTA: Quando um dispositivo é ligado à tomada, o altifalante 
do computador é desativado.

(2) Porta USB SuperSpeed (1 ou 2, consoante o 
modelo)

Permite ligar um dispositivo USB, como um telemóvel, câmara, 
dispositivo de registo de atividade ou smartwatch, e fornece a 
transferência de dados de alta velocidade.

(3) Porta HDMI Liga o computador a um dispositivo de vídeo ou áudio opcional, 
tal como uma televisão de alta definição ou qualquer 
componente digital ou áudio compatível, ou um dispositivo 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interface 
Multimédia de Alta Definição) de alta velocidade.

(4) Luzes da tomada RJ-45 (rede)/luzes de estado Permite ligar cabos de rede.

● Verde (esquerda): A rede está ligada.

● Âmbar (direita): Existe atividade na rede.

(5) Porta do conector de alimentação USB Type-C, 
porta SuperSpeed e conector DisplayPort™

Permite ligar um transformador que tenha um conector USB 
Type-C, fornecendo alimentação ao computador e, se 
necessário, carregando a bateria do computador.

– e –

Permite ligar um dispositivo USB que tenha um conector Type-
C, como um telemóvel, câmara, dispositivo de registo de 
atividade ou smartwatch, e fornece a transferência de dados de 
alta velocidade.

– e –

Permite ligar um dispositivo de visualização que tenha um 
conector USB Type-C, fornecendo uma saída DisplayPort.

NOTA: Poderão ser necessários cabos e/ou adaptadores 
(adquiridos separadamente).

(6)  Luz da bateria Quando a alimentação CA está ligada:

● Branca: a carga da bateria é superior a 90%.

● Amarela: a carga da bateria encontra-se entre 0 e 90%.

● Apagada: a bateria não está a carregar.

Quando a alimentação CA estiver desligada (a bateria não está a 
carregar):

● Amarela intermitente: a bateria atingiu um nível de bateria 
fraca. Quando a bateria atinge um nível muito baixo, a luz 
da bateria começa a piscar rapidamente.

4 Capítulo 2   Componentes
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Tabela 2-1  Componentes do lado direito e respetivas descrições (continuação)

Componente Descrição

● Apagada: a bateria não está a carregar.

(7) Conector de alimentação Permite ligar um transformador.

Esquerda
NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-2  Componentes do lado esquerdo e respetivas descrições

Componente Descrição

(1) Ranhura do cabo de segurança Permite ligar um cabo de segurança opcional ao computador.

NOTA: O cabo de segurança foi concebido para funcionar como 
factor de desencorajamento, mas poderá não evitar que o 
computador seja furtado ou indevidamente utilizado.

(2)

– ou –

Porta USB SuperSpeed com alimentação

– ou –

Porta USB com alimentação

Permite ligar e fornece alimentação a um dispositivo USB, como 
um telemóvel, câmara, dispositivo de registo de atividade, 
unidade ótica ou smartwatch, e fornece a transferência de 
dados de alta velocidade.

– ou –

Permite ligar e fornece alimentação a um dispositivo USB, como 
um telemóvel, câmara, dispositivo de registo de atividade, 
unidade ótica ou smartwatch, e fornece a transferência de 
dados.

(3)  Abertura de ventilação Permite que o fluxo de ar arrefeça os componentes internos.

NOTA: A ventoinha do computador liga-se automaticamente 
para arrefecer os componentes internos e evitar o 
sobreaquecimento. É normal a ventoinha interna ligar-se e 
desligar-se durante o funcionamento rotineiro.

(4) Leitor de cartões de memória Lê cartões de memória opcionais que permitem armazenar, 
gerir, partilhar ou aceder a informações.

Para inserir um cartão:

1. Segure no cartão com a etiqueta voltada para cima e os 
conectores virados para o computador.

2. Insira o cartão no leitor de cartões de memória e, em 
seguida, pressione o cartão para dentro até ficar 
encaixado firmemente.

Esquerda 5

Proposta DOC TEC 01 (0815434)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2426



Tabela 2-2  Componentes do lado esquerdo e respetivas descrições (continuação)

Componente Descrição

Para remover um cartão:

▲ Pressione o cartão e, em seguida, remova-o do leitor de 
cartões de memória.

(5) Luz da unidade ● Branca intermitente: a unidade de disco rígido está a ser 
utilizada.

● Amarela: o HP 3D DriveGuard parqueou temporariamente 
a unidade de disco rígido.

NOTA: Para mais informações sobre o HP 3D DriveGuard, 
consulte Utilizar o HP 3D DriveGuard (apenas em alguns 
produtos) na página 53.

Ecrã
NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-3  Componentes do ecrã e respetivas descrições

Componente Descrição

(1) Antenas WLAN* (apenas em alguns produtos) Enviam e recebem sinais da comunicação sem fios para comunicar 
com as redes locais sem fios (WLAN).

(2) Antenas WWAN* (apenas em alguns produtos) Enviam e recebem sinais da comunicação sem fios para comunicar 
com redes alargadas sem fios (WWANs).

(3) Microfone(s) interno(s) (1 ou 2, consoante o 
modelo)

Permite gravar som.

(4) Câmara(s) (apenas em alguns produtos) Permite(m)-lhe conversação em vídeo, gravar vídeo e gravar imagens 
fixas. Para utilizar a câmara, consulte Utilizar a câmara (apenas em 
alguns produtos) na página 28. Algumas câmaras também 
permitem iniciar sessão no Windows através do reconhecimento 
facial, em vez do início de sessão através de palavra-passe. Para 
mais informações, consulte Windows Hello (apenas em alguns 
dispositivos) na página 50.

NOTA: As funções da câmara variam consoante o hardware e o 
software da câmara instalados no seu produto.

6 Capítulo 2   Componentes
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Tabela 2-3  Componentes do ecrã e respetivas descrições (continuação)

Componente Descrição

(5) Tampa de privacidade da câmara (apenas em 
alguns produtos)

Por predefinição, a lente da câmara está destapada, mas pode 
deslizar a tampa de privacidade da câmara para bloquear a visão da 
câmara. Para utilizar a câmara, deslize a tampa de privacidade da 
câmara na direção oposta para revelar a lente.

NOTA: Se possui ambas as câmaras frontal e traseira, quando uma 
lente da câmara é revelada e está pronta a utilizar, a outra é 
escondida.

(6) Luz da câmara (apenas em alguns produtos) Acesa: A câmara está a ser utilizada.

* As antenas não são visíveis do exterior do computador. Para transmissões otimizadas, mantenha desobstruídas as áreas à volta das 
antenas.

Para ver os avisos de regulamentação sobre dispositivos sem fios, consulte a secção Avisos de regulamentação, segurança e ambiente 
que se aplica ao seu país ou região.

Para aceder a este manual:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Documentação HP.

Ecrã 7
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Área do teclado
Painel Táctil

Definições do Painel Táctil

Para ajustar as definições e gestos do Painel Táctil, ou para desativá-lo:

1. Escreva definições do Painel Táctil na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, 
prima enter.

2. Escolha uma definição.

Para ativar o Painel Táctil:

1. Escreva definições do Painel Táctil na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, 
prima enter.

2. Com um rato externo, clique no botão do Painel Táctil.

– ou –

▲ Prima repetidamente a tecla Tab até o ponteiro ficar sobre o botão do Painel Táctil. Em seguida, prima a 
barra de espaço para selecionar o botão.

Tabela 2-4  Componentes do Painel Táctil e respetivas descrições

Componente Descrição

(1)  Zona do Painel Táctil Lê os gestos dos seus dedos para mover o ponteiro ou ativar 
itens no ecrã.

NOTA: Para mais informações, consulte Utilizar os gestos do 
Painel Táctil e do ecrã táctil na página 24.

(2)  Zona de controlo esquerda Área texturada que lhe permite realizar gestos adicionais.

(3)  Zona de controlo direita Área texturada que lhe permite realizar gestos adicionais.

8 Capítulo 2   Componentes
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Luzes

NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-5  Luzes e respetivas descrições

Componente Descrição

(1)  Luz de alimentação ● Acesa: o computador está ligado.

● A piscar: O computador está em modo de Suspensão, que é 
um estado de poupança de energia. O computador desliga a 
alimentação do ecrã e outros componentes desnecessários.

● Apagada: o computador está desligado ou em Hibernação. 
A Hibernação é um estado de poupança de energia que 
utiliza a menor quantidade de energia.

(2)  Luz do Caps Lock Acesa: o caps lock está ativado, o que altera todas as teclas para 
maiúsculas.

(3) Luz do botão silenciar ● Acesa: o som do computador está desligado.

● Apagada: o som do computador está ligado.

(4) Luz de silêncio do microfone ● Acesa: o microfone está desligado.

● Apagada: o microfone está ligado.

(5) Luz Num lk Acesa: a função Num Lock está ativada.

(6) Luz da comunicação sem fios Acesa: um dispositivo integrado sem fios, como, por exemplo, um 
dispositivo de rede local sem fios (WLAN) e/ou um dispositivo 
Bluetooth®, está ligado.

NOTA: Em alguns modelos, a luz da comunicação sem fios fica 
âmbar quando todos os dispositivos sem fios estão desligados.

Área do teclado 9
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Botão, abertura de ventilação, altifalantes e leitor de impressões digitais

NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-6  Botão, abertura de ventilação, altifalantes e leitor de impressões digitais e respetivas descrições

Componente Descrição

(1)  Botão de alimentação ● Quando o computador está desligado, prima o botão para o 
ligar.

● Quando o computador está ligado, prima brevemente o 
botão para iniciar o modo de Suspensão.

● Quando o computador está em modo de Suspensão, prima 
rapidamente o botão para sair desse modo (apenas em 
alguns produtos).

● Quando o computador está em modo de Hibernação, prima 
rapidamente o botão para sair desse modo.

CUIDADO: Premir continuamente o botão para ligar/desligar 
resulta na perda de informações não guardadas.

Se o computador deixar de responder e os procedimentos de 
encerramento não forem eficazes, prima sem soltar o botão para 
ligar/desligar durante, pelo menos, 5 segundos para desligar o 
computador.

Para saber mais sobre as definições de energia, consulte as suas 
opções de energia.

▲ Clique com o botão direito no ícone do Indicador de energia 

 e, em seguida, selecione Opções de energia.

(2)  Altifalantes (2) Produzem som.

(3)  Abertura de ventilação Permite que o fluxo de ar arrefeça os componentes internos.

NOTA: A ventoinha do computador liga-se automaticamente 
para arrefecer os componentes internos e evitar o 
sobreaquecimento. É normal a ventoinha interna ligar-se e 
desligar-se durante o funcionamento habitual.

(4)  Leitor de impressões digitais (apenas em alguns 
produtos)

Permite o início de sessão no Windows através da impressão 
digital, em vez da palavra-passe.

10 Capítulo 2   Componentes
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Tabela 2-6  Botão, abertura de ventilação, altifalantes e leitor de impressões digitais e respetivas descrições 
(continuação)

Componente Descrição

▲ Deslize o dedo para baixo ao longo do leitor de impressões 
digitais. Para mais informações, consulte Windows Hello 
(apenas em alguns dispositivos) na página 50.

IMPORTANTE: Para evitar problemas de início de sessão 
via impressão digital, ao registar a sua impressão digital, 
certifique-se de que todos os lados do seu dedo são 
registados pelo leitor de impressões digitais.

Teclas especiais

NOTA: Consulte a ilustração que mais se aproxima do seu computador.

Tabela 2-7  Teclas especiais e respetivas descrições

Componente Descrição

(1)  Teclas de ação Executam funções do sistema frequentemente utilizadas.

Consulte Teclas de ação na página 12.

(2)  Tecla esc Apresenta informações do sistema quando premida em conjunto 
com a tecla fn.

(3)  Tecla fn Executa funções do sistema utilizadas com frequência quando 
premida em combinação com outra tecla. Estas combinações de 
teclas são designadas como teclas de atalho.

(4) Tecla Windows Apresenta o menu Iniciar.

NOTA: Prima novamente a tecla Windows para fechar o menu 
Iniciar.

(5)  Teclado numérico incorporado Um teclado numérico sobreposto nas teclas de alfabeto do 
teclado. Quando são premidas as teclas fn+num lk, o teclado 
pode ser utilizado como um teclado numérico externo. Cada 
tecla do teclado numérico executa a função indicada pelo ícone 
no canto superior direito da tecla.

NOTA: Se a função de teclado numérico estiver ativa quando o 
computador for desligado, essa função será reiniciada quando o 
computador for novamente ligado.

Área do teclado 11
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Tabela 2-7  Teclas especiais e respetivas descrições (continuação)

Componente Descrição

(6)  Tecla num lk Liga e desliga o teclado numérico incorporado quando premida 
juntamente com a tecla fn.

– ou –

Liga e desliga o teclado numérico incorporado.

– ou –

Alterna entre a funcionalidade de navegação e as funções 
numéricas no teclado numérico integrado.

(7) Tecla de aplicações do Windows Apresenta opções para um objeto selecionado.

(8)  Teclado numérico integrado Um teclado separado à direita do teclado alfabético. Quando a 
tecla num lk é premida, o teclado integrado pode ser utilizado 
como um teclado numérico externo.

NOTA: Se a função de teclado numérico estiver ativa quando o 
computador for desligado, essa função será reiniciada quando o 
computador for novamente ligado.

Teclas de ação
Uma tecla de ação executa a função indicada pelo ícone da tecla. Para determinar que teclas estão disponíveis 
no seu produto, consulte Teclas especiais na página 11.

▲ Para utilizar uma tecla de ação, prima a tecla sem soltar.

Tabela 2-8  Teclas de ações e respetivas descrições

Ícone Descrição

Ajuda a impedir a visualização lateral por parte de mirones. Se necessário, diminua ou aumente a 
luminosidade para obter ambientes bem iluminados ou mais escuros. Prima novamente a tecla para desligar 
o ecrã de privacidade.

NOTA: Para ligar rapidamente as definições de privacidade mais elevadas, prima fn+p.

Quando mantém esta tecla premida, a luminosidade do ecrã diminui gradualmente.

Quando mantém esta tecla premida, a luminosidade do ecrã aumenta gradualmente.

Liga ou desliga a funcionalidade de teclado retroiluminado. Em alguns produtos é possível ajustar a 
luminosidade da retroiluminação do teclado. Prima repetidamente a tecla para ajustar o nível de 
luminosidade: de alta (no arranque do computador) a fraca, até desligada. Após ajustar o nível de 
retroiluminação do teclado, a retroiluminação voltará à definição anterior sempre que ligar o computador. A 
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Tabela 2-8  Teclas de ações e respetivas descrições (continuação)

Ícone Descrição

retroiluminação do teclado desligará após 30 segundos de inatividade. Para voltar a ligar a retroiluminação 
do teclado, prima qualquer tecla ou toque no Painel Táctil (apenas em alguns produtos). Para poupar a 
energia da bateria, desligue esta funcionalidade.

Reproduz a faixa anterior de um CD de áudio ou a secção anterior de um DVD ou de um disco Blu-ray (BD).

Inicia, interrompe ou retoma a reprodução de um CD de áudio, DVD ou BD.

Reproduz a faixa seguinte de um CD de áudio ou a secção seguinte de um DVD ou BD.

Para a reprodução de áudio ou vídeo de um CD, DVD ou BD.

Diminui o volume do altifalante de forma incremental enquanto mantém premida a tecla.

Aumenta o volume do altifalante de forma incremental enquanto mantém premida a tecla.

Coloca o microfone em silêncio.

Silencia ou restaura o som dos altifalantes.

Liga ou desliga a funcionalidade sem fios.

NOTA: Para estabelecer uma ligação sem fios, é necessário configurar uma rede sem fios.

Ativa ou desativa o Painel Táctil.

Permite ligar e desligar o Painel Táctil e a respetiva luz.

Alterna a imagem do ecrã entre os dispositivos de apresentação ligados ao sistema. Por exemplo, se houver 
um monitor ligado ao computador, premir repetidamente a tecla permite alternar a imagem do ecrã entre o 
ecrã do computador e o ecrã do monitor para a visualização simultânea no computador e no monitor.

Inicia a Suspensão, as informações são guardadas na memória do sistema. O ecrã e os outros componentes 
do sistema desligam-se e é poupada energia. Para sair da Suspensão, prima por breves momentos o botão 
para ligar/desligar.

CUIDADO: Para reduzir o risco de perda de informações, guarde o trabalho antes de iniciar a Suspensão.

Fornece acesso rápido ao calendário de Skype for Business.

NOTA: Esta funcionalidade requer o Skype® for Business ou Lync® 2013 em execução em servidores 
Microsoft Exchange ou Office 365®.

Liga ou desliga a funcionalidade de partilha de ecrã.

NOTA: Esta funcionalidade requer o Skype for Business ou Lync 2013 em execução em servidores Microsoft 
Exchange ou Office 365.

Área do teclado 13
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Tabela 2-8  Teclas de ações e respetivas descrições (continuação)

Ícone Descrição

● Atende uma chamada.

● Inicia uma chamada durante uma conversa de 1 para 1.

● Coloca uma chamada em espera.

NOTA: Esta funcionalidade requer o Skype for Business ou Lync 2013 em execução em servidores Microsoft 
Exchange ou Office 365.

● Termina uma chamada.

● Recusa chamadas recebidas.

● Termina a partilha de ecrã.

NOTA: Esta funcionalidade requer o Skype for Business ou Lync 2013 em execução em servidores Microsoft 
Exchange ou Office 365.

NOTA: A funcionalidade da tecla de ação vem ativada de fábrica. Pode desativar esta funcionalidade 
premindo continuamente a tecla fn e a tecla shift da esquerda. A luz de bloqueio da tecla fn acende-se. Após 
ter desativado a funcionalidade da tecla de ação, ainda pode utilizar cada funcionalidade premindo a tecla fn 
em combinação com a tecla de ação apropriada.

Parte inferior

Tabela 2-9  Componente da parte superior e respetiva descrição

Componente Descrição

Abertura de ventilação Permite que o fluxo de ar arrefeça os componentes internos.

NOTA: A ventoinha do computador liga-se automaticamente para 
arrefecer os componentes internos e evitar o sobreaquecimento. É 
normal a ventoinha interna ligar-se e desligar-se durante o 
funcionamento rotineiro.
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Etiquetas
As etiquetas afixadas no computador contêm informações de que pode necessitar para resolver problemas no 
sistema ou levar o computador para o estrangeiro. As etiquetas podem estar no formato de papel ou 
impressas no produto.

IMPORTANTE: Verifique as seguintes localizações para as etiquetas descritas nesta secção: a parte inferior 
do computador, o interior do compartimento da bateria, por baixo da porta de serviço, a parte posterior de um 
descanso de tablet.

● Etiqueta de manutenção—Fornece informações importantes para identificar o seu computador. Ao 
contactar a assistência, poderá ser-lhe pedido o número de série, o número de produto ou número do 
modelo. Localize estas informações antes de contactar o suporte técnico.

A sua etiqueta de manutenção será semelhante às apresentadas nos exemplos mostrados abaixo. 
Consulte a ilustração que mais se assemelha à etiqueta de manutenção do seu computador.

Tabela 2-10  Elementos da etiqueta de manutenção

Componente  

(1) Nome do produto HP  

(2) Número de modelo  

(3) ID do produto  

(4) Número de série  

(5) Período de garantia  

Tabela 2-11  Elementos da etiqueta de manutenção

Componente  

(1) Nome do produto HP  

(2) ID do produto  
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Tabela 2-11  Elementos da etiqueta de manutenção (continuação)

Componente  

(3) Número de série  

(4) Período de garantia  

● Etiqueta(s) de regulamentação—Fornece(m) informações de regulamentação sobre o computador.

● Etiqueta(s) de certificação da comunicação sem fios—Fornece(m) informações sobre os dispositivos 
sem fios opcionais e sobre as marcas de aprovação para os países ou regiões nos quais a utilização dos 
dispositivos foi aprovada.
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3 Ligações de rede

O computador pode viajar consigo para onde quer que vá. Mas mesmo em casa, pode explorar o globo e 
aceder a informações de milhões de web sites utilizando o computador e uma ligação de rede com fios ou 
sem fios. Este capítulo vai ajudá-lo a ligar-se a esse mundo.

Ligar-se a uma rede sem fios
O seu computador pode estar equipado com um ou mais dos seguintes dispositivos sem fios:

● Dispositivo WLAN – liga o computador a redes locais sem fios (normalmente chamadas de redes sem 
fios, LAN sem fios ou WLAN) em escritórios, em casa e em locais públicos tais como aeroportos, 
restaurantes, cafés, hotéis e universidades. Numa WLAN, o dispositivo móvel sem fios do computador 
comunica com um router sem fios ou com um ponto de acesso sem fios.

● Módulo de banda larga móvel HP (apenas em alguns produtos) – um dispositivo de rede alargada sem 
fios (WWAN) que proporciona conetividade sem fios com um alcance muito maior. Os operadores de rede 
móvel instalam estações base (semelhantes a antenas de telemóveis) em grandes áreas geográficas, 
proporcionando uma cobertura de distritos, regiões ou mesmo países.

● Dispositivo Bluetooth® — cria uma rede pessoal (PAN, Personal Area Network) para ligar a outros 
dispositivos com suporte para Bluetooth, como computadores, telefones, impressoras, auscultadores, 
altifalantes e câmaras. Numa PAN, cada dispositivo comunica diretamente com os outros dispositivos e 
os dispositivos devem estar relativamente próximos, normalmente a 10 metros (aproximadamente 33 
pés) de distância um do outro.

Utilizar os controlos sem fios
Pode controlar os dispositivos sem fios no computador através de uma ou mais destas funcionalidades:

● Botão da comunicação sem fios (também designado como tecla de modo de avião ou tecla da 
comunicação sem fios) (referido neste capítulo como botão da comunicação sem fios)

● Controlos do sistema operativo

Botão da comunicação sem fios 

O computador poderá ter um botão da comunicação sem fios, um ou mais dispositivos sem fios e uma ou 
duas luzes da comunicação sem fios. Todos os dispositivos sem fios do seu computador estão ativados de 
fábrica.

A luz da comunicação sem fios indica o estado de energia geral dos dispositivos sem fios e não o estado de 
dispositivos individuais.

Controlos do sistema operativo

O Centro de Rede e Partilha permite configurar uma ligação ou uma rede, ligar a uma rede e diagnosticar e 
reparar problemas de rede.
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Para utilizar os controlos do sistema operativo:

1. Escreva painel de controlo na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Painel de Controlo.

2. Selecione Rede e Internet e, em seguida, selecione Centro de Rede e Partilha.

– ou –

▲ Na barra de tarefas, selecione o ícone do estado da rede e, em seguida, selecione Network & Internet 
settings (Definições de rede e Internet).

Ligar-se a uma WLAN

NOTA: Ao configurar o acesso à Internet em sua casa, tem de estabelecer uma conta com um fornecedor de 
serviços de Internet (ISP). Para adquirir um serviço de Internet e um modem, contacte um ISP local. O ISP irá 
ajudá-lo a configurar o modem, a instalar um cabo de rede para ligar o router sem fios ao modem e a testar o 
serviço de Internet.

Para ligar à WLAN, siga estes passos:

1. Certifique-se de que o dispositivo WLAN está ligado.

2. Na barra de tarefas, selecione o ícone do estado da rede e, em seguida, ligue-se a uma das redes 
disponíveis.

Se a WLAN tiver segurança ativada, ser-lhe-á pedido um código de segurança. Introduza o código e, em 
seguida, selecione Seguinte para concluir a ligação.

NOTA: Se a lista não incluir qualquer WLAN, poderá estar fora do alcance de um ponto de acesso ou 
router sem fios.

NOTA: Se não consegue ver a WLAN a que se pretende ligar:

1. Na barra de tarefas, clique com o botão direito do rato no ícone do estado da rede e, em seguida, 
selecione Open Network & Internet settings (Abrir definições de rede e Internet).

– ou –

Na barra de tarefas, selecione o ícone do estado da rede e, em seguida, selecione Network & 
Internet settings (Definições de rede e Internet).

2. Na secção Change your network settings (Alterar as definições de rede), selecione Network and 
Sharing Center (Centro de Rede e Partilha).

3. Selecione Configurar uma nova ligação ou rede.

É apresentada uma lista de opções, que lhe permite efetuar uma pesquisa manual e ligar a uma 
rede ou criar uma nova ligação de rede.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a ligação.

Após estabelecer ligação, selecione o ícone do estado da rede na extremidade direita da barra de tarefas, para 
verificar o nome e o estado da ligação.

NOTA: O alcance funcional (a distância percorrida pelos sinais sem fios) depende da implementação da 
WLAN, do fabricante do router e da interferência de outros dispositivos eletrónicos ou barreiras estruturais, 
como paredes e pisos.
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Utilizar a banda larga móvel HP (apenas em alguns produtos)
O seu computador com banda larga móvel HP tem suporte incorporado para o serviço de banda larga móvel. 
O seu novo computador, quando utilizado com a rede de um operador móvel, permite-lhe ligar-se à Internet, 
enviar e-mails ou ligar-se à sua rede empresarial sem a necessidade de hotspots Wi-Fi.

Poderá ser necessário o número de IMEI e/ou MEID do módulo de banda larga móvel HP para ativar o serviço 
de banda larga móvel. O número pode estar impresso numa etiqueta localizada na parte inferior do 
computador, no interior do compartimento da bateria ou na parte posterior do ecrã.

– ou –

1. Na barra de tarefas, selecione o ícone do estado da rede.

2. Selecione Network & Internet settings (Definições de rede e Internet).

3. Na secção Rede e Internet, selecione Rede móvel e, em seguida, selecione Opções Avançadas.

Alguns operadores de rede móvel requerem a utilização de um cartão SIM. Um cartão SIM contém 
informações básicas sobre si, assim como um número de identificação pessoal (PIN) e informações da rede. 
Alguns computadores incluem um cartão SIM pré-instalado. Se o cartão SIM não estiver pré-instalado, pode 
ser fornecido na informação da banda larga móvel HP fornecida com o computador ou o operador de rede 
móvel pode fornecer o mesmo separadamente.

Para obter informações sobre a banda larga móvel HP e sobre como ativar o serviço de um operador de rede 
móvel da sua preferência, consulte as informações da banda larga móvel HP fornecidas com o computador.

Utilizar GPS (apenas em alguns produtos)
O seu computador pode estar equipado com um dispositivo de Global Positioning System (GPS). Os satélites 
de GPS fornecem informações de localização, velocidade e direção a sistemas com equipamentos GPS.

Para ativar o GPS, certifique-se de que a localização está ativada na definição de privacidade do Windows.

1. Escreva localização na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Definições de 
privacidade da localização.

2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para utilizar as definições da localização.

Utilizar dispositivos Bluetooth sem fios (apenas em alguns produtos)
Um dispositivo Bluetooth possibilita comunicações sem fios de curto alcance, que substituem as ligações 
físicas com cabos que tradicionalmente ligam dispositivos eletrónicos, tais como os seguintes:

● Computadores (computador de secretária, portátil)

● Telefones (telemóvel, sem fios, smartphone)

● Dispositivos de imagens (impressora, câmara)

● Dispositivos de áudio (auricular, altifalantes)

● Rato

● Teclado externo
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Ligar dispositivos Bluetooth

Antes de poder utilizar um dispositivo Bluetooth, tem de estabelecer uma ligação de Bluetooth.

1. Escreva bluetooth na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Definições de 
Bluetooth e outros dispositivos.

2. Ligue o Bluetooth, se ainda não estiver ligado.

3. Selecione Add Bluetooth or other device (Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo) e, em seguida, 
selecione Bluetooth na caixa de diálogo Add a device (Adicionar um dispositivo).

4. Selecione o seu dispositivo da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.

NOTA: Se o dispositivo requer verificação, é apresentado um código de emparelhamento. No dispositivo que 
está a adicionar, siga as instruções apresentadas no ecrã para verificar se o código no seu dispositivo 
corresponde ao código de emparelhamento. Para obter mais informações, consulte a documentação 
fornecida com o dispositivo.

NOTA: Se o seu dispositivo não constar da lista, certifique-se de que o Bluetooth nesse dispositivo está 
ativado. Alguns dispositivos poderão ter requisitos adicionais; consulte a documentação fornecida com o 
dispositivo.

Utilizar a tecnologia NFC para partilhar informações (só em alguns modelos)
O seu computador suporta a funcionalidade Near Field Communication (NFC), a qual lhe permite partilhar 
informações sem fios entre dois dispositivos com capacidade NFC. A informação é transferida tocando na área 
de toque (antena) do computador com a antena do seu telemóvel ou outro dispositivo. Com a tecnologia NFC 
e aplicações suportadas, pode partilhar websites, transferir informações de contactos, transferir pagamentos 
e imprimir em impressoras compatíveis com NFC.

NOTA: Para localizar a área de toque no seu computador, consulte Componentes na página 3.

Partilhar

1. Confirme que a função de NFC está ativada.

a. Escreva sem fios na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Ativar ou 
desativar dispositivos sem fios.

b. Confirme que a seleção para NFC está Ligado.

2. Toque na área de toque de NFC com um dispositivo dotado de funcionalidade NFC. Poderá ouvir um som 
quando os dispositivos estabelecem ligação.

NOTA: Para encontrar a localização da antena no outro dispositivo NFC, consulte as instruções do seu 
dispositivo.

3. Siga quaisquer instruções no ecrã para continuar.

Ligar-se a uma rede com fios
Alguns produtos poderão permitir ligações com fios: rede local (LAN) e ligação por modem. Uma ligação LAN 
utiliza um cabo de rede e é muito mais rápida do que um modem, que utiliza uma linha telefónica. Ambos os 
cabos são vendidos em separado.

AVISO! Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos no equipamento, não ligue um cabo de 
modem ou cabo de telefone a uma tomada RJ-45 (rede).
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Ligar a uma rede local – LAN (apenas em alguns produtos)
Utilize uma ligação LAN se pretender ligar o computador diretamente a um router em sua casa (em vez de 
trabalhar sem fios) ou caso pretenda ligar a uma rede existente do seu escritório.

NOTA: Uma funcionalidade chamada HP LAN-Wireless Protection pode ser ativada no computador. Fecha a 
sua ligação sem fios (Wi-Fi) ou WWAN quando se ligar diretamente a uma LAN. Para mais informações sobre o 
HP LAN-Wireless Protection, consulte Utilizar o HP LAN-Wireless Protection (apenas em alguns produtos) 
na página 21.

Se não houver uma porta RJ-45 no computador, a ligação a uma LAN requer um cabo de rede RJ-45 de 8 pinos 
ou um dispositivo de ancoragem ou um produto de expansão opcional.

Para ligar o cabo de rede, siga estes passos:

1. Ligue o cabo de rede à tomada de rede (1) no computador ou num dispositivo de ancoragem ou produto 
de expansão opcional.

2. Ligue a outra extremidade do cabo de rede à tomada de rede na parede (2) ou ao router.

NOTA: Se o cabo de rede tiver um circuito de supressão de ruído (3), que impede interferências da 
receção de TV e rádio, oriente a extremidade do cabo com o circuito na direção do computador.

Utilizar o HP LAN-Wireless Protection (apenas em alguns produtos)
Num ambiente LAN, pode configurar o HP LAN-Wireless Protection para proteger a sua rede LAN de acesso 
não autorizado de comunicação sem fios. Quando o HP LAN-Wireless Protection está ativado, a ligação WLAN 
(Wi-Fi) ou WWAN é desligada quando o computador é ligado diretamente a uma LAN.

Ligar e personalizar o HP LAN-Wireless Protection

1. Ligue um cabo de rede à tomada de rede no computador ou a um dispositivo de ancoragem ou um 
produto de expansão opcional.

2. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador) (BIOS).

● Computadores ou tablets com teclado:

▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:
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▲ Ligue ou reinicie o tablet e, em seguida, prima rapidamente e mantenha premido o botão para 
diminuir o volume, até surgir o menu de Startup (Arranque). Toque em f10 para aceder à 
Computer Setup (Configuração do Computador).

3. Selecione Advanced (Avançado) e, em seguida, selecione Built-in Device Options (Opções de 
dispositivos incorporados).

4. Selecione a caixa de verificação para LAN/WLAN Auto Switching (Comutação automática de LAN/WLAN) 
e/ou LAN/WWAN Auto Switching (Comutação automática de LAN/WWAN) para desligar as ligações 
WLAN e/ou WWAN quando estiver ligado a uma rede LAN.

5. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Utilizar o HP MAC Address Pass Through para identificar o seu 
computador numa rede (apenas em alguns produtos) 

O MAC Address Pass Through fornece uma forma personalizável de identificar o seu computador e as suas 
comunicações em redes. Este sistema de endereço MAC fornece uma identificação única mesmo quando o seu 
computador está ligado através de um adaptador Ethernet. Este endereço está ativado por predefinição.

Personalizar o MAC Address Pass Through
1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador) (BIOS).

● Computadores ou tablets com teclado:

▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

▲ Ligue ou reinicie o tablet e, em seguida, prima rapidamente e mantenha premido o botão para 
diminuir o volume, até surgir o menu de Startup (Arranque). Toque em f10 para aceder à 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Selecione Advanced (Avançado) e, em seguida, selecione MAC Address Pass Through.

3. Na caixa à direita de Host Based MAC Address (Endereço MAC com base em anfitrião), selecione System 
Address (Endereço de sistema) para ativar o MAC Address Pass Through ou Custom Address (Endereço 
personalizado) para personalizar o endereço.

4. Se tiver selecionado Custom (Personalizar), selecione MAC ADDRESS (Endereço MAC), introduza o seu 
endereço de sistema MAC personalizado e, em seguida, prima enter para guardar o endereço.

5. Se o computador tem uma LAN incorporada e gostaria de utilizar o endereço MAC incorporado como o 
endereço MAC do sistema, selecione Reuse Embedded LAN Address (Reutilizar o endereço LAN 
incorporado).

– ou –

Selecione Main (Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, 
selecione Yes (Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.
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As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Utilizar o HP MAC Address Pass Through para identificar o seu computador numa rede (apenas em alguns 
produtos)
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4 Navegar no ecrã

Consoante o modelo do computador, pode navegar no ecrã do computador através de uma ou várias das 
seguintes formas:

● Utilizar gestos de toque diretamente no ecrã do computador.

● Utilizar gestos de toque no Painel Táctil.

● Utilizar um teclado ou rato opcional (adquirido separadamente).

● Utilizar um teclado no ecrã.

● Utilizar um pointing stick.

Utilizar os gestos do Painel Táctil e do ecrã táctil
O Painel Táctil permite-lhe navegar no ecrã do computador e controlar o ponteiro com gestos de toque 
simples. Também pode utilizar os botões esquerdo e direito do Painel Táctil tal como utilizaria os botões 
correspondentes de um rato externo. Para navegar com um ecrã táctil (apenas alguns produtos), toque 
diretamente no ecrã utilizando os gestos descritos neste capítulo.

Para personalizar os gestos e ver vídeos de como funcionam, escreva painel de controlo na caixa de 
procura da barra de tarefas, selecione Painel de Controlo e, em seguida, selecione Hardware e Som. Em 
Dispositivos e Impressoras, selecione Rato.

Alguns produtos incluem um Painel Táctil de precisão, que fornece uma funcionalidade de gestos melhorada. 
Para determinar se possui um Painel Táctil de precisão e encontrar informações adicionais, selecione Iniciar, 
selecione Definições, selecione Dispositivos e, em seguida, selecione Painel Táctil.

NOTA: Salvo indicação, os gestos de toque podem ser utilizados no Painel Táctil e num ecrã táctil.

Tocar
Aponte para um item no ecrã e, em seguida, toque com um dedo na zona do Painel Táctil ou ecrã táctil para 
selecionar o item. Toque duas vezes num item para o abrir.
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Zoom com aproximação de dois dedos
Utilize o zoom com aproximação de dois dedos para reduzir ou ampliar imagens ou texto.

● Afaste colocando dois dedos afastados na zona do Painel Táctil ou ecrã táctil e, em seguida, 
aproximando-os.

● Amplie colocando dois dedos afastados na zona do Painel Táctil ou ecrã táctil e, em seguida, afastando-
os.

Deslizar com dois dedos (Painel Táctil e Painel Táctil de precisão)
Coloque dois dedos ligeiramente afastados na zona do Painel Táctil e, em seguida, arraste-os para cima, para 
baixo, para a esquerda ou para a direita para se deslocar para cima, para baixo ou lateralmente numa página 
ou imagem.

Tocar com dois dedos (Painel Táctil e Painel Táctil de precisão)
Toque com dois dedos na zona do Painel Táctil para abrir o menu de opções do objeto selecionado.

NOTA: O toque com dois dedos realiza a mesma função do que clicar com o botão direito do rato.
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Tocar com três dedos (Painel Táctil e Painel Táctil de precisão)
Por predefinição, o toque com três dedos abre Cortana, um assistente virtual ativado por voz. Toque com três 
dedos na zona do Painel Táctil para realizar o gesto.

Para alterar a função deste gesto num Painel Táctil de precisão, selecione Iniciar, selecione Definições, 
selecione Dispositivos e, em seguida, selecione Painel Táctil. Em Gestos com três dedos, na caixa Toques, 
selecione uma definição de gesto.

Tocar com quatro dedos (Painel Táctil e Painel Táctil de precisão)
Por predefinição, o toque com quatro dedos abre o Centro de Ação. Toque com quatro dedos na zona do 
Painel Táctil para realizar o gesto.

Para alterar a função deste gesto num Painel Táctil de precisão, selecione Iniciar, selecione Definições, 
selecione Dispositivos e, em seguida, selecione Painel Táctil. Em Gestos com quatro dedos, na caixa 
Toques, selecione uma definição de gesto.

Deslizar com três dedos (Painel Táctil e Painel Táctil de precisão)
Por predefinição, o deslize com três dedos alterna entre aplicações abertas e o ambiente de trabalho.

● Deslize com 3 dedos para cima para ver todas as janelas abertas.

● Deslize com 3 dedos para baixo para ver o ambiente de trabalho.

● Deslize com 3 dedos para a esquerda ou direita para alternar entre as janelas abertas.

Para alterar a função deste gesto num Painel Táctil de precisão, selecione Iniciar, selecione Definições, 
selecione Dispositivos e, em seguida, selecione Painel Táctil. Em Gestos com três dedos, na caixa Gestos de 
percorrer, selecione uma definição de gesto.
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Deslizar com quatro dedos (Painel Táctil de precisão)
Por predefinição, o deslize com quatro dedos alterna entre ambientes de trabalho abertos.

● Deslize com 4 dedos para cima para ver todas as janelas abertas.

● Deslize com 4 dedos para baixo para ver o ambiente de trabalho.

● Deslize com 4 dedos para a esquerda ou para a direita para alternar entre ambientes de trabalho 
abertos.

Para alterar a função deste gesto, selecione Iniciar, selecione Definições, selecione Dispositivos e, em 
seguida, selecione Painel Tátil. Em Gestos com quatro dedos, na caixa Gestos de percorrer, selecione uma 
definição de gesto.

Deslizar com um dedo (ecrã tátil)
Utilize o deslizar com um dedo para deslocar ou percorrer listas e páginas, ou para mover um objeto.

● Para mover o ponteiro no ecrã, deslize ligeiramente um dedo no ecrã na direção pretendida.

● Para mover um objeto, prima e mantenha o seu dedo num objeto e, em seguida, arraste o seu dedo para 
mover o objeto.

Utilizar um teclado ou rato opcional
Um teclado ou rato opcional permite-lhe escrever, selecionar itens, percorrer e realizar as mesmas funções 
que executa com os gestos de toque. O teclado permite-lhe também que utilize as teclas de ação e as teclas 
de atalho para realizar funções específicas.

Utilizar um teclado no ecrã (apenas em alguns produtos)
1. Para visualizar um teclado no ecrã, toque no ícone do teclado na área de notificação, na extremidade 

direita da barra de tarefas.

2. Comece a escrever.

NOTA: As palavras sugeridas poderão ser apresentadas sobre o teclado do ecrã. Toque numa palavra 
para a selecionar.

NOTA: As teclas de ação e as teclas de atalho não exibem ou funcionam no teclado no ecrã.
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5 Funcionalidades de entretenimento

Utilize o seu computador HP para trabalho ou lazer e fale com outras pessoas através da câmara, misture 
áudio e vídeo ou ligue dispositivos externos, como um projetor, monitor, televisor ou altifalantes. Consulte 
Componentes na página 3 para localizar as funcionalidades de áudio, vídeo e câmara do seu computador.

Utilizar a câmara (apenas em alguns produtos)
O computador tem uma ou mais câmaras que lhe permitem estabelecer ligação a outras pessoas para 
trabalho ou diversão. A maioria das câmaras permitem conversar em vídeo, gravar vídeo e gravar imagens 
fixas. As câmaras podem estar viradas para frente ou para trás. 

Para determinar que câmaras estão disponíveis no seu produto, consulte Componentes na página 3. Para 
utilizar a câmara, escreva câmara na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Câmara 
na lista de aplicações. Algumas câmaras também fornecem capacidade HD (alta definição), aplicações para 
jogos ou software de reconhecimento facial, como o Windows Hello. Consulte Windows Hello (apenas em 
alguns dispositivos) na página 50 para mais informações sobre como utilizar o Windows Hello.

Pode melhorar a privacidade do seu computador cobrindo a lente com a tampa de privacidade da câmara. Por 
predefinição, a lente da câmara está destapada, mas pode deslizar a tampa de privacidade da câmara para 
bloquear a visão da câmara. Para utilizar a câmara, deslize a tampa de privacidade da câmara na direção 
oposta para revelar a lente.

Utilizar áudio
Pode transferir e ouvir música, transmitir conteúdo de áudio (incluindo rádio) da Internet, gravar áudio ou 
misturar áudio e vídeo para criar multimédia. Também pode reproduzir CDs de música no computador (em 
alguns produtos) ou instalar uma unidade ótica externa para reproduzir CDs. Para usufruir de uma melhor 
experiência, ligue auscultadores ou altifalantes.

Ligar altifalantes
Pode ligar altifalantes com fios ao computador através de uma porta USB ou da tomada combinada de saída 
de áudio (auscultadores)/entrada de áudio (microfone) do computador ou de uma estação de ancoragem.

Para ligar altifalantes sem fios ao computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo. Para ligar 
altifalantes de alta definição ao computador, consulte Configurar o áudio HDMI na página 31. Antes de ligar 
os altifalantes, baixe a definição de volume.

Ligar auscultadores

AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, baixe o nível do volume antes de colocar os auscultadores ou 
os auriculares. Para obter informações de segurança adicionais, consulte os Avisos de Regulamentação, 
Segurança e Ambiente.

Para aceder a este manual:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Documentação HP.

Pode ligar auscultadores com fios à tomada combinada de saída de áudio (auscultadores)/entrada de áudio 
(microfone) do computador.
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Para ligar auscultadores sem fios ao computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Ligar auriculares 

AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, baixe o nível do volume antes de colocar os auscultadores ou 
os auriculares. Para obter informações de segurança adicionais, consulte os Avisos de Regulamentação, 
Segurança e Ambiente.

Para aceder a este manual:

▲ Escreva Documentação HP na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Documentação HP.

Auscultadores combinados com um microfone são designados de auriculares. Pode ligar auriculares com fios 
à tomada de saída de áudio (auscultadores)/entrada de áudio (microfone) do computador.

Para ligar auriculares sem fios ao computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Utilizar as definições de som
Utilize as definições de som para ajustar o volume do sistema, alterar os sons do sistema ou gerir dispositivos 
de áudio.

Para visualizar ou alterar as definições de som:

▲ Escreva painel de controlo na caixa de procura da barra de tarefas e selecione Painel de 
Controlo, seguido de Hardware e Som e por fim Som.

O seu computador poderá incluir um sistema de som melhorado da Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio ou de 
um outro fornecedor. Por conseguinte, o computador poderá incluir funcionalidades de áudio avançadas que 
podem ser controladas através de um painel de controlo de áudio específico para o seu sistema de áudio.

Utilize o painel de controlo de áudio para ver e controlar as definições de áudio.

▲ Escreva painel de controlo na caixa de procura da barra de tarefas e selecione Painel de 
Controlo, depois Hardware e Som e, em seguida, selecione o painel de controlo de áudio específico para 
o seu sistema.

Utilizar vídeo
O seu computador é um dispositivo de vídeo poderoso que lhe permite assistir a transmissão de vídeo a partir 
dos seus websites favoritos e transferir vídeo e filmes para assistir no seu computador, sem ser necessário 
aceder a uma rede.

Para melhorar a experiência de visualização, utilize uma das portas de vídeo do computador para ligar um 
monitor, projetor ou televisor externo.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o dispositivo externo está ligado à porta correta no computador e com o 
cabo correto. Siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Para informações sobre a utilização das funcionalidades de vídeo, consulte o HP Support Assistant.
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Ligar um dispositivo DisplayPort utilizando um cabo de USB Type-C (apenas em 
alguns produtos)

NOTA: Para ligar um dispositivo USB Type-C DisplayPort ao computador, necessita de um cabo USB Type-C, 
adquirido separadamente.

Para ver uma saída de apresentação de vídeo ou de alta resolução num dispositivo DisplayPort externo, ligue 
o dispositivo DisplayPort de acordo com as seguintes instruções:

1. Ligue uma extremidade do cabo USB Type-C à porta USB SuperSpeed e ao conector DisplayPort no 
computador.

2. Ligue a outra extremidade do cabo ao dispositivo DisplayPort externo.

3. Prima f1 para percorrer quatro estados de apresentação:

● Só ecrã do PC: ver a imagem do ecrã apenas no computador.

● Duplicar: ver a imagem do ecrã simultaneamente em ambos, no computador e no dispositivo 
externo.

● Expandir: ver a imagem do ecrã alargada a ambos, no computador e no dispositivo externo.

● Só segundo ecrã: ver a imagem do ecrã apenas no dispositivo externo.

Sempre que prime f1, o estado de apresentação muda.

NOTA: Para obter os melhores resultados, especialmente se escolher a opção Expandir, aumente a 
resolução do ecrã do dispositivo externo da seguinte forma. Selecione o botão Iniciar, selecione 
Definições e, em seguida, selecione Sistema. Em Ecrã, selecione a resolução adequada e, em seguida, 
selecione Manter alterações.
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Ligar dispositivos de vídeo utilizando um cabo HDMI (apenas em alguns produtos)

NOTA: Para ligar um dispositivo HDMI ao seu computador, precisa de um cabo HDMI, adquirido 
separadamente.

Para ver a imagem do ecrã do computador num monitor ou TV de alta definição, ligue o dispositivo de alta 
definição de acordo com as instruções seguintes:

1. Ligue uma das extremidades do cabo HDMI à porta HDMI no computador.

2. Ligue a outra extremidade do cabo ao monitor ou TV de alta definição.

3. Prima f1 para percorrer quatro estados de apresentação:

● Só ecrã do PC: ver a imagem do ecrã apenas no computador.

● Duplicar: ver a mesma imagem do ecrã simultaneamente em ambos, no computador e no 
dispositivo externo.

● Expandir: ver a imagem do ecrã alargada a ambos, no computador e no dispositivo externo.

● Só segundo ecrã: ver a imagem do ecrã apenas no dispositivo externo.

Sempre que prime f1, o estado de apresentação muda.

NOTA: Para obter os melhores resultados, especialmente se escolher a opção Expandir, aumente a 
resolução do ecrã do dispositivo externo da seguinte forma. Selecione o botão Iniciar, selecione 
Definições e, em seguida, selecione Sistema. Em Ecrã, selecione a resolução adequada e, em seguida, 
selecione Manter alterações.

Configurar o áudio HDMI

HDMI é a única interface de vídeo que suporta vídeo e áudio de alta definição. Após ligar uma televisão HDMI 
ao computador, pode ligar o áudio HDMI seguindo estes passos:

1. Clique com o botão direito do rato no ícone Altifalantes na área de notificação, na extremidade direita 
da barra de tarefas e, em seguida, selecione Dispositivos de reprodução.

2. No separador Reprodução, selecione o nome do dispositivo de saída digital.

3. Selecione Predefinir e, em seguida, selecione OK.
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Para devolver a transmissão de áudio aos altifalantes do computador:

1. Clique com o botão direito do rato no ícone Altifalantes na área de notificação, na extremidade direita 
da barra de tarefas e, em seguida, selecione Dispositivos de reprodução.

2. No separador Reprodução, selecione Altifalantes.

3. Selecione Predefinir e, em seguida, selecione OK.

Detetar e ligar ecrãs com fios utilizando o MultiStream Transport
O MultiStream Transport (MST) permite-lhe ligar vários ecrãs com fios ao computador através da porta VGA 
ou dos conectores DisplayPort no seu computador, bem como à porta VGA ou aos conectores DisplayPort num 
hub ou numa estação de ancoragem externa. Pode ligar de diversas formas, consoante o tipo de controlador 
gráfico instalado no seu computador e se este inclui ou não um hub incorporado. Aceda ao Gestor de 
Dispositivos para ficar a conhecer o hardware instalado no seu computador.

▲ Escreva gestor de dispositivos na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, 
selecione a aplicação Gestor de Dispositivos. Verá uma listagem de todos os dispositivos instalados no 
seu computador.

Ligar ecrãs a computadores com gráficos Intel (com um hub opcional)

NOTA: Com um controlador gráfico Intel, pode ligar até 3 dispositivos de visualização.

Para configurar múltiplos ecrãs, siga estes passos:

1. Ligue uma extremidade do cabo USB Type-C (adquirido separadamente) à porta USB SuperSpeed e ao 
conector DisplayPort no computador. Ligue a outra extremidade do cabo ao hub externo (adquirido 
separadamente). Certifique-se de que o transformador da hub está ligado à alimentação CA.

2. Ligue os seus dispositivos de visualização externos à porta VGA ou a conectores DisplayPort no hub.

3. Quando o Windows deteta um monitor ligado ao hub DisplayPort, é apresentada a caixa de diálogo 
DisplayPort Topology Notification (Notificação de topologia de DisplayPort). Selecione as opções 
adequadas para configurar os ecrãs. As opções de múltiplos ecrãs incluem a função Duplicar, que reflete 
o ecrã do computador em todos os dispositivos de visualização ativados, ou Expandir, que estende a 
imagem do ecrã ao longo de todos os dispositivos de visualização ativados.

NOTA: Se esta caixa de diálogo não for apresentada, certifique-se de que cada dispositivo de 
visualização externo está ligado à porta correta do hub. Selecione o botão Iniciar, selecione Definições 
e, em seguida, selecione Sistema. Em Ecrã, selecione a resolução adequada e, em seguida, selecione 
Manter alterações.

Ligar ecrãs a computadores com gráficos Intel (com um hub incorporado)

Com o hub interno e o controlador gráfico Intel, pode ligar até 3 dispositivos de visualização nas seguintes 
configurações:

● Três monitores DisplayPort de 3840 × 2160 ligados a uma estação de ancoragem opcional

● Um monitor DisplayPort de 3840 x 2160 e um monitor HDMI de 1920 x 1200 ligados ao computador

Para configurar múltiplos ecrãs, siga estes passos:

1. Ligue os dispositivos de visualização externos à porta VGA ou conectores da DisplayPort na base do 
computador ou na estação de ancoragem.

2. Quando o Windows deteta um monitor ligado ao hub DisplayPort, é apresentada a caixa de diálogo 
DisplayPort Topology Notification (Notificação de topologia de DisplayPort). Selecione as opções 
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adequadas para configurar os ecrãs. As opções de múltiplos ecrãs incluem a função Duplicar, que reflete 
o ecrã do computador em todos os dispositivos de visualização ativados, ou Expandir, que estende a 
imagem do ecrã ao longo de todos os dispositivos de visualização ativados.

NOTA: Se esta caixa de diálogo não for apresentada, certifique-se de que cada dispositivo de 
visualização externo está ligado à porta correta do hub. Selecione o botão Iniciar, selecione Definições 
e, em seguida, selecione Sistema. Em Ecrã, selecione a resolução adequada e, em seguida, selecione 
Manter alterações.

Detetar e ligar a ecrãs sem fios compatíveis com Miracast (apenas em alguns 
produtos)

NOTA: Para saber qual é o seu tipo de monitor (compatível com Miracast ou Intel WiDi), consulte a 
documentação fornecida com o seu televisor ou dispositivo de visualização secundário.

Para detetar e ligar a ecrãs sem fios compatíveis com Miracast® sem sair das aplicações atuais, siga os passos 
abaixo.

Para abrir o Miracast:

▲ Escreva projetar na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Projetar num 
segundo ecrã. Selecione Ligar a um ecrã sem fios e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar a transferência de dados
O seu computador é um dispositivo de entretenimento poderoso que lhe permite transferir fotografias, 
vídeos e filmes a partir de dispositivos USB para visualizar no computador.

Para otimizar a sua experiência de visualização, utilize uma das portas USB Type-C do computador para ligar 
um dispositivo USB, como um telemóvel, uma câmara, um monitorizador de atividade ou um smartwatch, e 
transfira os ficheiros para o computador.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o dispositivo externo está ligado à porta correta no computador e com o 
cabo correto. Siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Para mais informações sobre como utilizar as funcionalidades USB Type-C, consulte o HP Support Assistant.
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Ligar dispositivos a uma porta USB Type-C (apenas em alguns produtos)

NOTA: Para ligar um dispositivo USB Type-C ao seu computador, precisa de um cabo USB Type-C, adquirido 
separadamente.

1. Ligue uma das extremidades do cabo USB Type-C à porta USB Type-C no computador.

2. Ligue a outra extremidade do cabo ao dispositivo externo.
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6 Gerir energia

O seu computador pode funcionar com alimentação da bateria ou com alimentação externa. Quando o 
computador funciona apenas com alimentação da bateria e uma fonte de alimentação externa não está 
disponível para carregar a bateria, é importante monitorizar e poupar a carga da bateria.

Algumas das funcionalidades de gestão de energia descritas neste capítulo poderão não estar disponíveis no 
seu computador.

Utilizar a Suspensão e a Hibernação 
CUIDADO: Existem várias vulnerabilidades bem conhecidas quando o computador está no estado de 
Suspensão. Para evitar que um utilizador não autorizado aceda aos dados no seu computador, até dados 
encriptados, a HP recomenda que ative a Hibernação em vez do estado de Suspensão sempre que se afaste 
do computador. Esta prática é especialmente importante quando viaja com o seu computador.

CUIDADO: Para reduzir o risco de possível degradação de áudio e vídeo, perda da funcionalidade de 
reprodução de áudio e vídeo ou perda de informações, não inicie a Suspensão ao ler ou escrever num disco ou 
cartão multimédia externo.

O Windows tem dois estados de poupança de energia: Suspensão e Hibernação.

● Suspensão—O modo de suspensão é iniciado automaticamente após um período de inatividade. O seu 
trabalho é guardado na memória, permitindo-lhe retomar o trabalho rapidamente. Também pode iniciar 
o modo de suspensão manualmente. Consoante o modelo do seu computador, o modo de suspensão 
poderá também suportar o modo de suspensão moderno. Este modo mantém algumas operações 
internos ativas e permite que o seu computador receba notificações Web, como e-mails, no modo de 
suspensão. Para mais informações, consulte Iniciar e sair do modo de Suspensão na página 35.

● Hibernação—O modo de hibernação é iniciado automaticamente se a bateria atingir um nível crítico ou 
se o computador tiver estado no modo de suspensão durante um longo período de tempo. No modo de 
Hibernação, o seu trabalho é guardado num ficheiro de hibernação e o computador é desligado. Também 
pode iniciar a Hibernação manualmente. Para mais informações, consulte Iniciar e sair da Hibernação 
(apenas em alguns produtos) na página 36.

Iniciar e sair do modo de Suspensão
Pode iniciar a Suspensão de um dos seguintes modos:

● Selecione o botão Iniciar, selecione o ícone Ligar/Desligar e, em seguida, selecione Suspensão.

● Feche o ecrã (apenas em alguns produtos).

● Prima a tecla de atalho do modo de suspensão (apenas em alguns produtos); por exemplo, fn+f1 ou fn
+f12.

● Prima brevemente o botão para ligar/desligar (apenas em alguns produtos).

Pode sair da Suspensão de um dos seguintes modos:

● Prima o botão para ligar/desligar por breves instantes.

● Se o computador estiver fechado, levante o ecrã (apenas em alguns produtos).
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● Prima uma tecla no teclado (apenas em alguns produtos).

● Toque no Painel Táctil (apenas em alguns produtos).

Quando o computador sair do estado de Suspensão, o seu trabalho reaparece no ecrã.

IMPORTANTE: Caso tenha definido uma palavra-passe necessária para sair do modo de suspensão, tem de 
introduzir a sua palavra-passe do Windows para que o seu trabalho volte ao ecrã.

Iniciar e sair da Hibernação (apenas em alguns produtos)
Pode ativar a Hibernação iniciada pelo utilizador e alterar outras definições de energia e tempos limite 
utilizando as Opções de energia.

1. Clique com o botão direito no ícone de Energia  e, em seguida, selecione Opções de energia.

2. No painel da esquerda, selecione Escolher o que fazem os botões para ligar/desligar (o texto poderá 
variar consoante o produto).

3. Dependendo do seu produto, pode ativar a Hibernação para a alimentação da bateria ou a alimentação 
externa de qualquer das seguintes formas:

● Botão para ligar/desligar—Em Definições do botão para ligar/desligar, botão de suspensão e 
tampa do portátil (o texto poderá variar consoante o produto), selecione Quando primo o botão 
para ligar/desligar e, em seguida, selecione Hibernar.

● Botão de suspensão (apenas em alguns produtos)—Em Definições do botão para ligar/desligar, 
botão de suspensão e tampa do portátil (o texto poderá variar consoante o produto), selecione 
Quando primo o botão de suspensão e, em seguida, selecione Hibernar.

● Tampa do portátil (apenas em alguns produtos)—Em Definições do botão para ligar/desligar, 
botão de suspensão e tampa do portátil (o texto poderá variar consoante o produto), selecione 
Quando fecho a tampa e, em seguida, selecione Hibernar.

● Menu Energia—Selecione Alterar definições que estão atualmente indisponíveis e, em seguida, 
em Definições de encerramento, selecione a caixa de verificação Hibernar.

O menu Energia pode ser acedido ao selecionar o botão Iniciar.

4. Selecione Guardar alterações.

▲ Para iniciar a Hibernação, utilize o método que ativou no passo 3.

▲ Para sair da Hibernação, prima por breves momentos o botão para ligar/desligar.

IMPORTANTE: Caso tenha definido uma palavra-passe necessária para sair do modo de hibernação, tem de 
introduzir a sua palavra-passe do Windows para que o seu trabalho volte ao ecrã.

Encerrar (desligar) o computador
CUIDADO: As informações não guardadas serão perdidas quando o computador encerra. Certifique-se de 
que guarda o seu trabalho antes de desligar o computador.

O comando Encerrar fecha todos os programas abertos, incluindo o sistema operativo e, em seguida, desliga 
o ecrã e o computador.

Encerre o computador quando este não for utilizado ou ficar desligado da fonte de alimentação externa 
durante um longo período de tempo.
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O procedimento recomendado é utilizar o comando Encerrar do Windows.

NOTA: Se o computador estiver no modo de Suspensão ou em Hibernação, primeiro saia do modo de 
Suspensão ou de Hibernação e prima brevemente o botão para ligar/desligar.

1. Guarde o trabalho e feche todos os programas abertos.

2. Selecione o botão Iniciar, selecione o ícone Ligar/Desligar e, em seguida, selecione Encerrar.

Se o computador deixar de responder e não for possível utilizar os procedimentos de encerramento 
anteriores, experimente os seguintes procedimentos de emergência, na sequência fornecida:

● Prima ctrl+alt+delete, selecione o ícone Ligar/Desligar e, em seguida, selecione Encerrar.

● Prima sem soltar o botão para ligar/desligar durante, pelo menos, 10 segundos.

● Se o seu computador tiver uma bateria substituível pelo utilizador (apenas em alguns produtos), 
desligue o computador da alimentação externa e, em seguida, remova a bateria.

Utilizar o ícone Energia e as Opções de Energia
O ícone Energia  está situado na barra de tarefas do Windows. O ícone Energia permite aceder 

rapidamente às definições de energia e visualizar a carga restante da bateria.

● Para ver a percentagem de carga restante da bateria, coloque o ponteiro do rato sobre o ícone de 

Energia .

● Para utilizar as Opções de energia, clique com o botão direito no ícone de Energia  e, em seguida, 

selecione Opções de energia.

Diferentes ícones de Energia indicam se o computador está a funcionar com a bateria ou alimentação externa. 
A colocação do ponteiro do rato sobre o ícone revela uma mensagem, caso a bateria atinja um nível baixo ou 
crítico.

Funcionar com alimentação da bateria
AVISO! Para reduzir potenciais problemas de segurança, utilize apenas a bateria fornecida com o 
computador, uma bateria de substituição fornecida pela HP, ou uma bateria compatível adquirida através da 
HP. 

Se um computador com uma bateria carregada não estiver ligado a uma fonte de alimentação externa, é 
alimentado pela bateria. Quando o computador está desligado e desconectado da alimentação externa, a 
bateria no computador vai descarregando lentamente. O computador exibe uma mensagem quando a bateria 
atinge um nível de bateria fraco ou crítico.

A duração da bateria do computador varia consoante as definições de gestão de energia, os programas em 
execução no computador, a luminosidade do ecrã, os dispositivos externos ligados ao computador e outros 
fatores.

NOTA: Alguns computadores podem alternar entre controladores gráficos para poupar a carga da bateria.
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Utilizar o HP Fast Charge (apenas em produtos selecionados)
A funcionalidade HP Fast Charge permite-lhe carregar rapidamente a bateria do computador. O tempo de 
carregamento pode variar ±10%. Quando a carga restante da bateria estiver entre 0% e 50%, a bateria irá 
carregar até 50% da capacidade máxima num espaço de tempo entre 30 e 45 minutos, consoante o modelo 
do seu computador.

Para utilizar o HP Fast Charge, encerre o computador e, em seguida, ligue o transformador ao computador e à 
alimentação externa.

Mostrar a carga da bateria
Para ver a percentagem de carga restante da bateria, coloque o ponteiro do rato sobre o ícone de Energia 

.

Localizar informações da bateria no HP Support Assistant (apenas em alguns 
produtos)

Para aceder a informações sobre a bateria:

1. Escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP 
Support Assistant.

– ou –

Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.

2. Selecione Resolução de problemas e correções e, em seguida, no separador Diagnóstico, selecione 
Teste de bateria da HP. Se o Teste de bateria da HP indicar que a bateria deve ser substituída, contacte o 
suporte técnico.

O HP Support Assistant fornece as seguintes ferramentas e informações sobre a bateria:

● Teste de bateria da HP

● Informações sobre tipos, especificações, ciclos de vida e capacidade da bateria

Conservar a alimentação da bateria
Para conservar a alimentação da bateria e maximizar a duração da bateria:

● Diminua a luminosidade do ecrã.

● Desligue os dispositivos sem fios que não estejam a ser utilizados.

● Desligue qualquer dispositivo externo não utilizado e que não esteja ligado a uma fonte de alimentação 
externa, como uma unidade de disco rígido externa ligada a uma porta USB.

● Pare, desative ou remova as placas de suporte externas opcionais que não estejam a ser utilizadas.

● Antes de abandonar o trabalho, inicie o modo de Suspensão ou encerre o computador.

Identificar níveis de bateria fraca
Se a bateria for a única fonte de alimentação do computador e atingir um nível baixo ou crítico, ocorre o 
seguinte comportamento:

● A luz da bateria (apenas em alguns produtos) indica um nível de bateria fraco ou crítico.

– ou –
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● O ícone Energia  mostra uma notificação de bateria fraca ou crítica.

NOTA: Para obter mais informações sobre o ícone Energia, consulte Utilizar o ícone Energia e as 
Opções de Energia na página 37.

Perante um nível crítico de bateria, o computador realiza as ações que se seguem:

● Se o modo de Hibernação estiver desativado e o computador estiver ligado ou em modo de Suspensão, o 
computador permanecerá por alguns instantes em suspensão e será encerrado em seguida, perdendo 
todo o trabalho não guardado.

● Se o modo de Hibernação estiver ativado e o computador estiver ligado ou em modo de Suspensão, o 
computador inicia o modo de Hibernação.

Resolver um nível de bateria fraco

Resolver um nível de bateria fraco quando estiver disponível a alimentação externa

Ligue uma das seguintes soluções ao computador e à fonte de alimentação externa:

● Transformador

● Dispositivo de ancoragem ou expansão opcional

● Transformador opcional adquirido como acessório à HP

Resolver um nível de bateria fraco quando não estiver disponível uma fonte de alimentação

Guarde o trabalho e encerre o computador.

Resolver um nível de bateria fraco quando o computador não consegue sair da Hibernação

1. Ligue o transformador ao computador e à fonte de alimentação externa.

2. Saia do modo de Hibernação premindo o botão para ligar/desligar.

Bateria selada de fábrica
Para monitorizar o estado da bateria, ou se a bateria já não tiver capacidade para reter a carga, execute o 
teste HP Battery Check na aplicação HP Support Assistant (apenas em alguns produtos).

1. Escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP 
Support Assistant.

– ou –

Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.

2. Selecione Resolução de problemas e correções e, em seguida, no separador Diagnóstico, selecione 
Teste de bateria da HP. Se o Teste de bateria da HP indicar que a bateria deve ser substituída, contacte o 
suporte técnico.

A(s) bateria(s) deste produto não pode(m) ser facilmente substituída(s) pelos próprios utilizadores. Remover 
ou substituir a bateria pode afetar a sua cobertura de garantia. Se uma bateria já não retiver a carga, contacte 
o suporte técnico.
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Utilizar alimentação externa
Para mais informações acerca da ligação à alimentação externa, consulte o póster Instruções de Configuração 
fornecido na caixa do computador.

O computador não utiliza alimentação da bateria quando está ligado à alimentação externa através de um 
transformador aprovado ou de um dispositivo de ancoragem/expansão opcional.

AVISO! Para reduzir potenciais problemas de segurança, utilize exclusivamente o transformador fornecido 
com o computador, um transformador de substituição fornecido pela HP, ou um transformador compatível 
adquirido à HP.

AVISO! Não carregue a bateria do computador enquanto estiver a bordo de um avião.

Ligue o computador à alimentação externa se se verificar qualquer uma das seguintes condições:

● Ao carregar ou calibrar uma bateria

● Quando instalar ou atualizar o software do sistema

● Quando atualizar o BIOS do sistema

● Ao gravar informações num disco (apenas em alguns produtos)

● Ao executar o Desfragmentador de Disco em computadores com unidades de disco rígido internas

● Ao efetuar uma cópia de segurança ou recuperação

Ao ligar o computador à alimentação externa:

● A bateria começa a carregar.

● O ícone Energia  muda de aspeto.

Quando desliga a alimentação externa:

● O computador muda para a alimentação da bateria.

● O ícone Energia  muda de aspeto.
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7 Segurança

Proteger o computador
As funcionalidades de segurança fornecidas pelo sistema operativo Windows e pelo utilitário Windows 
Computer Setup (Configuração do Computador Windows) (BIOS, que executa sob qualquer sistema operativo) 
podem proteger as suas definições e dados pessoais contra vários riscos.

NOTA: As soluções de segurança são concebidas para funcionar como fator de desencorajamento. Estes 
fatores de desencorajamento podem não evitar que um produto seja indevidamente utilizado ou roubado.

NOTA: Antes de enviar o computador para assistência, efetue cópias de segurança e elimine ficheiros 
confidenciais e, em seguida, remova todas as definições de palavra-passe.

NOTA: Algumas das funcionalidades listadas neste capítulo podem não estar disponíveis no seu 
computador.

NOTA: O seu computador suporta o Computrace, um serviço de segurança online de controlo e recuperação, 
disponível em algumas regiões. Se o computador for furtado, o Computrace poderá identificar a sua 
localização se o utilizador não autorizado aceder à Internet. Tem de adquirir o software e subscrever o serviço 
para utilizar o Computrace. Para mais informações sobre como encomendar o software Computrace, visite 
http://www.hp.com.

Tabela 7-1  Soluções de segurança

Risco para o computador Funcionalidade de segurança

Utilização não autorizada do computador ● O HP Client Security Software, combinado com uma palavra-
passe, smart card, cartão sem contacto, impressões digitais 
registadas ou outra credencial para autenticação

● Palavra-passe de ligação do BIOS

Acesso não autorizado à Computer Setup (Configuração do 
Computador) (BIOS)

Palavra-passe de administrador do BIOS na Computer Setup 
(Configuração do Computador)*

Acesso não autorizado aos conteúdos de uma unidade de disco 
rígido

Palavra-passe do DriveLock (apenas em alguns produtos) na 
Computador Setup (Configuração do Computador)*

Arranque não autorizado a partir de uma unidade de leitura ótica 
externa opcional (somente em alguns produtos), unidade de disco 
rígido externa opcional (somente em alguns produtos) ou 
adaptador de rede interno

Funcionalidade de opções de arranque na Computer Setup 
(Configuração do Computador)*

Acesso não autorizado a uma conta de utilizador do Windows Palavra-passe de utilizador do Windows

Acesso não autorizado aos dados Windows BitLocker

Remoção não autorizada do computador Ranhura do cabo de segurança (utilizada com um cabo de 
segurança opcional apenas em alguns produtos)

* Computer Setup (Configuração do Computador) é um utilitário baseado em ROM incorporado que pode ser utilizado mesmo quando o 
sistema operativo não está a funcionar ou não é carregado. Pode utilizar um dispositivo apontador (painel tátil, pointing stick ou rato 
USB) ou o teclado para navegar e fazer seleções na Computer Setup (Configuração do Computador).

NOTA: Em tablets sem teclado, pode utilizar o ecrã tátil.
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Utilizar palavras-passe
Uma palavra-passe é um grupo de carateres que o utilizador escolhe para proteger as informações existentes 
no computador. Podem ser definidos vários tipos de palavra-passe, dependendo de como pretende controlar 
o acesso às suas informações. As palavras-passe podem ser definidas no Windows ou na Computer Setup 
(Configuração do Computador), que está pré-instalada no computador.

● As palavras-passe de administrador do BIOS, ligação e do DriveLock são definidas na Computer Setup 
(Configuração do Computador) e são geridas pelo BIOS do sistema.

● As palavras-passe do Windows são definidas apenas no sistema operativo Windows.

● Caso se esqueça da palavra-passe de utilizador do DriveLock e da palavra-passe principal do DriveLock 
definidas na Computer Setup (Configuração do Computador), a unidade de disco rígido que se encontra 
protegida pelas palavras-passe é definitivamente bloqueada e não poderá ser utilizada.

Pode utilizar a mesma palavra-passe para uma funcionalidade da Computer Setup (Configuração do 
Computador) e para uma funcionalidade de segurança do Windows.

Utilize as sugestões seguintes para criar e guardar palavras-passe:

● Ao criar palavras-passe, siga os requisitos definidos pelo programa.

● Não utilize a mesma palavra-passe para várias aplicações ou websites, e não reutilize a sua palavra-
passe do Windows para outras aplicações ou websites.

● Utilize a função Password Manager do HP Client Security para guardar os seus nomes de utilizador e 
palavras-passe para os seus websites e aplicações. Pode ler estas informações com segurança se, no 
futuro, não se lembrar delas.

● Não guarde as palavras-passe num ficheiro no computador.

As seguintes tabelas apresentam as palavras-passe de administrador do Windows e do BIOS utilizadas com 
mais frequência e descrevem as respetivas funções.

Definir palavras-passe no Windows
Tabela 7-2  Tipos de palavras-passe do Windows e as suas funções

Palavra-passe Função

Palavra-passe de administrador* Protege o acesso a uma conta de administrador do Windows.

NOTA: Definir a palavra-passe de administrador do Windows 
não define a palavra-passe de Administrador do BIOS.

Palavra-passe de utilizador* Protege o acesso a uma conta de utilizador do Windows.

*Para obter informações sobre definir uma palavra-passe de administrador do Windows ou uma palavra-passe de utilizador do 
Windows, escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP Support Assistant.

Definir palavras-passe na Computer Setup (Configuração do Computador)
Tabela 7-3  Tipos de palavras-passe de Computer Setup (Configuração do Computador) e as suas funções

Palavra-passe Função

Palavras-passe de administrador do BIOS* Protege o acesso à Computer Setup (Configuração do 
Computador).
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Tabela 7-3  Tipos de palavras-passe de Computer Setup (Configuração do Computador) e as suas funções 
(continuação)

Palavra-passe Função

NOTA: Se tiverem sido ativadas as funções para evitar remover 
a palavra-passe de administrador do BIOS, pode não ser capaz de 
a remover até essas funções terem sido desativadas.

Palavra-passe de ligação ● Deve ser introduzida sempre que ligar ou reiniciar o 
computador.

● No caso de se esquecer da sua palavra-passe de ligação, não 
pode ligar nem reiniciar o computador.

Palavra-passe principal do DriveLock* Protege o acesso à unidade de disco rígido interna protegida pelo 
DriveLock e é definida em DriveLock Passwords (Palavras-passe 
do DriveLock) durante o processo de ativação. Esta palavra-passe 
é também utilizada para remover a proteção do DriveLock.

Palavra-passe de utilizador do DriveLock* Protege o acesso à unidade de disco rígido interna protegida pelo 
DriveLock e é definida em DriveLock Passwords (Palavras-passe 
do DriveLock) durante o processo de ativação.

*Para obter informações detalhadas sobre cada uma destas palavras-passe, consulte os tópicos seguintes.

Gerir a palavra-passe de administrador do BIOS
Para definir, alterar ou eliminar essa palavra-passe, siga os seguintes passos:

Configurar uma palavra-passe de administrador do BIOS

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima a tecla f10 para aceder à 
Computer Setup (Configuração do computador).

● Tablets sem teclado:

▲ Desligue o tablet. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para 
diminuir o volume até o menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em 
f10 para entrar na Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Selecione Security (Segurança), selecione Create BIOS administrator password (Criar palavra-passe de 
administrador do BIOS) ou Set Up BIOS administrator password (Configurar palavra-passe de 
administrador do BIOS) (apenas alguns produtos) e, em seguida, prima enter.

3. Escreva uma palavra-passe, quando solicitado.

4. Quando solicitado, escreva novamente a nova palavra-passe para confirmar.

5. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Alterar a palavra-passe de administrador do BIOS

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).
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● Computadores ou tablets com teclado:

▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

▲ Desligue o tablet. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para 
diminuir o volume até o menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em 
f10 para entrar na Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Introduza a sua palavra-passe de administrador do BIOS atual.

3. Selecione Security (Segurança), selecione Change BIOS administrator password (Alterar palavra-passe 
de administrador do BIOS) ou Change Password (Alterar palavra-passe) (apenas alguns produtos) e, em 
seguida, prima enter.

4. Escreva a palavra-passe atual, quando solicitado.

5. Escreva a sua nova palavra-passe, quando solicitado.

6. Quando solicitado, escreva novamente a nova palavra-passe para confirmar.

7. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Eliminar a palavra-passe de administrador do BIOS

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

▲ Desligue o tablet. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para 
diminuir o volume até o menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em 
f10 para entrar na Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Introduza a sua palavra-passe de administrador do BIOS atual.

3. Selecione Security (Segurança), selecione Change BIOS administrator password (Alterar palavra-passe 
de administrador do BIOS) ou Change Password (Alterar palavra-passe) (apenas alguns produtos) e, em 
seguida, prima enter.

4. Escreva a palavra-passe atual, quando solicitado.

5. Quando for solicitada a nova palavra-passe, deixe o campo em branco e prima enter.

6. Quando for novamente solicitada a nova palavra-passe, deixe o campo em branco e prima enter.

7. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.
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As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Introduzir a palavra-passe de administrador do BIOS

Quando lhe for solicitada a BIOS administrator password (Palavra-passe de administrador do BIOS), escreva 
a sua palavra-passe (utilizando o mesmo tipo de teclas utilizado para definir a palavra-passe) e prima enter. 
Após duas tentativas de introdução da palavra-passe de administrador do BIOS sem êxito, deve reiniciar o 
computador e voltar a tentar.

Utilizar as opções de segurança do DriveLock
A proteção do DriveLock evita o acesso não autorizado a conteúdos de uma unidade de disco rígido. O 
DriveLock só pode ser aplicado a unidades de disco rígido internas do computador. Após a aplicação da 
proteção do DriveLock a uma unidade, é necessário introduzir a palavra-passe correta para aceder à unidade. 
A unidade tem de estar inserida no computador ou num replicador de porta avançado para que seja 
desbloqueada.

As opções de segurança do DriveLock oferecem as seguintes funcionalidades:

● Automatic DriveLock (DriveLock automático)—Consulte Selecionar Automatic DriveLock (DriveLock 
automático) (apenas em alguns produtos) na página 45.

● Definir palavra-passe principal do DriveLock—Consulte Selecionar DriveLock manual na página 47.

● Ativar DriveLock—Consulte Ativar o DriveLock e definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock 
na página 48.

Selecionar Automatic DriveLock (DriveLock automático) (apenas em alguns produtos)

Deve de ser definida uma palavra-passe de administrador do BIOS antes de poder ativar o Automatic 
DriveLock (DriveLock automático). Quando o Automatic DriveLock (DriveLock automático) está ativado, uma 
palavra-passe de utilizador do DriveLock aleatória e uma palavra-passe principal do DriveLock derivada da 
palavra-passe de administrador do BIOS são criadas. Quando o computador é ligado, a palavra-passe de 
utilizador aleatória automaticamente desbloqueia a unidade. Se a unidade é movida para outro computador, 
tem de introduzir a palavra-passe de administrador do BIOS para o computador original quando solicitada a 
palavra-passe do DriveLock para desbloquear a unidade.

Ativar o Automatic DriveLock (DriveLock automático)

Para ativar o Automatic DriveLock (DriveLock automático), siga estes passos:

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

1. Desligue o tablet.

2. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para diminuir o volume até o 
menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. No pedido de palavra-passe de administrador do BIOS, introduza a palavra-passe de administrador do 
BIOS e, em seguida, prima enter.
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3. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

4. Utilize a tecla enter, clique esquerdo do rato ou ecrã tátil para selecionar a caixa de verificação 
Automatic DriveLock (DriveLock automático).

5. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Desativar o Automatic DriveLock (DriveLock automático)

Para desativar o Automatic DriveLock (DriveLock automático), siga estes passos:

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

1. Desligue o tablet.

2. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para diminuir o volume até o 
menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. No pedido de palavra-passe de administrador do BIOS, introduza a palavra-passe de administrador do 
BIOS e, em seguida, prima enter.

3. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

4. Selecione uma unidade de disco rígido interna e, em seguida, prima enter.

5. Utilize a tecla enter, clique esquerdo do rato ou ecrã tátil para desmarcar a caixa de verificação 
Automatic DriveLock (DriveLock automático).

6. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Introduzir uma palavra-passe do Automatic DriveLock (DriveLock automático)

Enquanto o Automatic DriveLock (DriveLock automático) está ativado e a unidade permanece ligada ao 
computador original, não será solicitado a introduzir uma palavra-passe do DriveLock para desbloquear a 
unidade. No entanto, se a unidade é movida para outro computador ou a placa do sistema for substituída no 
computador original, o utilizador será solicitado a fornecer a palavra-passe do DriveLock.

Se tal acontecer, quando lhe for solicitada a DriveLock Password (Palavra-passe do DriveLock), escreva a sua 
palavra-passe de administrador do BIOS para o computador original (utilizando o mesmo tipo de teclas 
utilizado para definir a palavra-passe) e prima enter para desbloquear a unidade.
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Após três tentativas incorretas de introdução da palavra-passe, deve encerrar o computador e tentar 
novamente.

Selecionar DriveLock manual

IMPORTANTE: Para evitar que a unidade de disco rígido protegida por DriveLock fique permanentemente 
inutilizável, grave a palavra-passe de utilizador do DriveLock e a palavra-passe principal do DriveLock num 
local seguro afastado do computador. Caso se esqueça de ambas as palavras-passe do DriveLock, a unidade 
de disco rígido será permanentemente bloqueada e já não poderá ser utilizada.

Para aplicar a proteção do DriveLock manualmente a uma unidade de disco rígido interna, deve ser definida 
uma palavra-passe principal e o DriveLock deve estar ativado na Computer Setup (Configuração do 
Computador). Tenha em atenção as seguintes considerações relativas à utilização da proteção do DriveLock:

● Após a aplicação da proteção do DriveLock a uma unidade de disco rígido, a unidade de disco rígido 
apenas pode ser acedida introduzindo a palavra-passe de utilizador ou a palavra-passe principal do 
DriveLock.

● O proprietário da palavra-passe de utilizador do DriveLock deverá ser o utilizador diário da unidade de 
disco rígido protegida. O proprietário da palavra-passe principal do DriveLock pode ser um 
administrador de sistema ou o utilizador diário.

● A palavra-passe de utilizador do DriveLock e a palavra-passe principal do DriveLock podem ser 
idênticas.

Definir a palavra-passe principal do DriveLock

Para definir uma palavra-passe principal do DriveLock, siga estes passos:

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

1. Desligue o tablet.

2. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para diminuir o volume até o 
menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

3. Selecione a unidade de disco rígido que pretende proteger e, em seguida, prima enter.

4. Selecione Set DriveLock Master Password (Definir a palavra-passe principal do DriveLock) e, em 
seguida, prima enter.

5. Leia cuidadosamente o aviso.

6. Siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe principal do DriveLock.
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NOTA: Pode ativar o DriveLock e definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock antes de sair da 
Computer Setup (Configuração do Computador). Para mais informações, consulte Ativar o DriveLock e 
definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock na página 48.

7. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Ativar o DriveLock e definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock

Para ativar o DriveLock e definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock, siga estes passos:

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:

1. Desligue o tablet.

2. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para diminuir o volume até o 
menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

3. Selecione a unidade de disco rígido que pretende proteger e, em seguida, prima enter.

4. Selecione Enable DriveLock (Ativar DriveLock) e, em seguida, prima enter.

5. Leia cuidadosamente o aviso.

6. Siga as instruções apresentadas no ecrã para definir uma palavra-passe de utilizador do DriveLock e 
ativar o DriveLock.

7. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Desativar o DriveLock

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador).

● Computadores ou tablets com teclado:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

● Tablets sem teclado:
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1. Desligue o tablet.

2. Prima o botão para ligar/desligar em combinação com o botão para diminuir o volume até o 
menu Startup (Arranque) ser apresentado e, em seguida, toque em f10 para entrar na 
Computer Setup (Configuração do Computador).

2. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

3. Selecione a unidade de disco rígido que pretende gerir e, em seguida, prima enter.

4. Selecione Disable DriveLock (Desativar DriveLock) e, em seguida, prima enter.

5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para desativar o DriveLock.

6. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Introduzir uma palavra-passe do DriveLock

Certifique-se de que a unidade de disco rígido está inserida no computador (não num dispositivo de 
ancoragem opcional ou MultiBay externo).

Quando solicitada a DriveLock Password (Palavra-passe do DriveLock), digite a palavra-passe de utilizador 
ou a palavra-passe principal do DriveLock (utilizando as teclas que utilizou para definir a palavra-passe) e, em 
seguida, prima enter.

Após três tentativas incorretas de introdução da palavra-passe, deve encerrar o computador e tentar 
novamente.

Alterar uma palavra-passe do DriveLock 

Para alterar uma palavra-passe do DriveLock na Computer Setup (Configuração do Computador), siga estes 
passos:

1. Desligue o computador.

2. Prima o botão para ligar/desligar.

3. Quando é solicitada a DriveLock Password (Palavra-passe do DriveLock), insira a palavra-passe de 
utilizador ou a palavra-passe principal atual do DriveLock que está a alterar, prima enter e, em seguida, 
prima ou toque em f10 para entrar na Computer Setup (Configuração do Computador).

4. Selecione Security (Segurança), selecione Hard Drive Utilities (Utilitários da unidade de disco rígido), 
selecione DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock automático) e, em seguida, prima 
enter.

5. Selecione a unidade de disco rígido que pretende gerir e, em seguida, prima enter.

6. Efetue a seleção da palavra-passe do DriveLock que pretende alterar e, em seguida, siga as instruções 
apresentadas no ecrã para introduzir as palavras-passe.
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NOTA: A opção de Change DriveLock Master Password (Alterar a palavra-passe principal do 
DriveLock) é visível apenas se a palavra-passe principal do DriveLock tiver sido fornecida quando foi 
solicitada a DriveLock Password (Palavra-passe do DriveLock) no passo 3.

7. Para guardar as suas alterações e sair da Computer Setup (Configuração do computador), selecione Main 
(Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, selecione Yes 
(Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Windows Hello (apenas em alguns dispositivos)
Em produtos equipados com um leitor de impressões digitais ou uma câmara de infravermelhos, pode utilizar 
o Windows Hello para iniciar sessão através da sua impressão digital ou olhando para a câmara.

Configurar o Windows Hello:

1. Selecione o botão Start (Iniciar), selecione Settings (Definições), selecione Accounts (Contas) e, em 
seguida, selecione Sign-in options (Opções de início de sessão).

2. Para adicionar uma palavra-passe, selecione Add (Adicionar).

3. Selecione Get Started (Introdução) e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para registar 
a sua impressão digital ou ID facial e definir um PIN.

IMPORTANTE: Para evitar problemas de início de sessão com impressões digitais, quando efetuar o 
registo da sua impressão digital certifique-se de que todos os lados do seu dedo são registados pelo 
leitor de impressões digitais.

NOTA: O PIN não tem limitações de tamanho. A predefinição refere-se unicamente a números. Para 
incluir caracteres alfabéticos ou especiais, selecione a caixa de verificação incluir letras e símbolos.

Utilizar o software antivírus
Quando o computador é utilizado para correio eletrónico, funcionamento em rede ou navegar na Internet, o 
computador fica exposto a vírus informáticos. Estes vírus podem desativar o sistema operativo, as aplicações 
ou os utilitários ou ainda provocar o funcionamento incorreto dos mesmos.

O software antivírus pode detetar a maior parte dos vírus, eliminá-los e, na maioria dos casos, reparar danos 
que possam ter causado. Para garantir a proteção constante contra os vírus mais recentes, é necessário 
atualizar o software antivírus.

O Windows Defender está pré-instalado no seu computador. Recomendamos-lhe vivamente que continue a 
utilizar um programa antivírus à sua escolha para proteger completamente o seu computador.

Para mais informações sobre vírus de computador, aceda ao HP Support Assistant.

Utilizar o software de firewall
As firewalls destinam-se a impedir o acesso não autorizado a um sistema ou rede. Uma firewall pode ser um 
programa de software que instala no seu computador e/ou rede ou pode ser uma solução de hardware e 
software.
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Existem dois tipos de firewalls a considerar:

● Firewalls baseadas em anfitriões — Software que protege apenas o computador onde está instalado.

● Firewalls baseadas em rede — Instaladas entre o seu modem DSL ou de cabo e a sua rede doméstica 
para proteger todos os computadores na rede.

Quando uma firewall é instalada num sistema, todos os dados enviados para e a partir do sistema são 
monitorizados e comparados com um conjunto de critérios de segurança definidos pelo utilizador. Os dados 
que não corresponderem a esses critérios são bloqueados.

O seu computador ou equipamento de rede poderá já dispor de uma firewall instalada. Caso contrário, estão 
disponíveis soluções de software de firewall.

NOTA: Em algumas situações, a firewall pode bloquear o acesso a jogos na Internet, interferir com a 
impressora ou partilha de ficheiros numa rede, ou bloquear anexos de mensagens de correio eletrónico 
autorizados. Para solucionar esse problema temporariamente, desative a firewall, execute a tarefa 
pretendida e, em seguida, reative a firewall. Para solucionar permanentemente o problema, reconfigure a 
firewall.

Instalar atualizações de software
O software HP, Windows e de terceiros instalado no seu computador deve ser regularmente atualizado para 
corrigir problemas de segurança e melhorar o desempenho do software.

IMPORTANTE: A Microsoft envia alertas relativamente a atualizações do Windows que podem incluir 
atualizações de segurança. Para proteger o computador contra falhas de segurança e vírus informáticos, 
instale as atualizações da Microsoft assim que receber um alerta.

Pode instalar estas atualizações de forma automática.

Para visualizar ou alterar as definições:

1. Selecione o botão Iniciar, selecione Definições e, em seguida, selecione Atualização e Segurança.

2. Selecione Windows Update e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

3. Para programar um período de tempo para instalar atualizações, selecione Opções Avançadas e, em 
seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o HP Client Security (somente em alguns produtos)
O software HP Client Security está pré-instalado no seu computador. É possível aceder a este software 
através do ícone do HP Client Security na extremidade direita da barra de tarefas ou no Painel de Controlo do 
Windows. Esta ferramenta fornece funcionalidades de segurança que ajudam a impedir o acesso não 
autorizado ao computador, a redes e a dados críticos. Para mais informações, consulte a Ajuda do software 
HP Client Security.

Utilizar o HP Device as a Service (apenas em alguns dispositivos)
O HP DaaS é uma solução de TI baseada na nuvem que permite às empresas gerir de forma eficaz e segura os 
ativos da empresa. O HP DaaS ajuda a proteger os dispositivos contra malware e outros ataques, monitoriza o 
estado de funcionamento do dispositivo e permite reduzir o tempo gasto na resolução de problemas de 
segurança e do dispositivo. Pode transferir e instalar rapidamente o software, que é altamente eficiente em 
termos de custo em comparação com as soluções internas tradicionais. Para mais informações, consulte 
https://www.hptouchpointmanager.com/.
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Utilizar um cabo de segurança opcional (apenas em alguns 
produtos)

Os cabos de segurança (adquiridos separadamente) foram concebidos para funcionar como fator dissuasor, 
mas poderão não evitar que o computador seja utilizado indevidamente ou roubado. Para colocar um cabo de 
segurança no computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Utilizar um leitor de impressões digitais (apenas alguns 
produtos)

Os leitores de impressões digitais integrados estão disponíveis em produtos selecionados. De modo a poder 
utilizar o leitor de impressões digitais, tem de registar as suas impressões digitais no Credential Manager do 
HP Client Security. Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

Depois de registar as suas impressões digitais no Credential Manager, pode utilizar o Password Manager do 
HP Client Security para armazenar e preencher os seus nomes de utilizador e palavra-passe em websites e 
aplicações suportadas.

Localizar o leitor de impressões digitais
O leitor de impressões digitais é um pequeno sensor metálico localizado numa das seguintes áreas do seu 
computador:

● Perto da parte inferior do painel tátil

● No lado direito do teclado

● No lado superior direito do ecrã

● No lado esquerdo do ecrã

● Na parte traseira do ecrã

Dependendo do seu produto, o leitor de impressões digitais poderá estar orientado na horizontal ou na 
vertical.
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8 Manutenção

A manutenção regular do seu computador permite mantê-lo em ótimas condições. Este capítulo explica como 
utilizar ferramentas, tais como o Desfragmentador de Disco e a Limpeza do Disco. Também fornece 
instruções para atualizar programas e controladores, passos para limpar o computador e sugestões para 
viajar com o computador ou expedir o computador.

Melhorar o desempenho
Pode melhorar o desempenho do seu computador ao realizar tarefas de manutenção regulares com 
ferramentas como o Desfragmentador de Disco e a Limpeza do Disco.

Utilizar o Desfragmentador de Disco
A HP recomenda utilizar o Desfragmentador de Disco para desfragmentar a unidade de disco rígido pelo 
menos uma vez por mês.

NOTA: Não é necessário executar o Desfragmentador de Disco em unidades de estado sólido.

Para executar o Desfragmentador de Disco:

1. Ligue o computador à fonte de alimentação.

2. Escreva desfragmentar na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione 
Desfragmentar e otimizar as unidades.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para obter informações adicionais, aceda à Ajuda do software Desfragmentador de Disco.

Utilizar a Limpeza do Disco
Utilize a Limpeza do Disco para procurar ficheiros desnecessários na unidade de disco rígido que pode 
eliminar com segurança para libertar espaço em disco e ajudar o computador a funcionar com maior 
eficiência.

Para executar a Limpeza do Disco:

1. Escreva disco na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione Limpeza do Disco.

2. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o HP 3D DriveGuard (apenas em alguns produtos)
O HP 3D DriveGuard protege a unidade de disco rígido, parqueando a unidade e interrompendo pedidos de 
dados caso se verifique qualquer uma das seguintes condições:

● O utilizador deixa cair o computador.

● O utilizador move o computador com o ecrã fechado, enquanto o mesmo está a funcionar com 
alimentação da bateria.

Pouco tempo após a ocorrência de uma destas situações, o HP 3D DriveGuard repõe o funcionamento normal 
da unidade de disco rígido.
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NOTA: Apenas as unidades de disco rígido internas estão protegidas pelo HP 3D DriveGuard. A unidade de 
disco rígido instalada num dispositivo de ancoragem opcional ou ligado a uma porta USB não está protegida 
pelo HP 3D DriveGuard.

NOTA: O HP 3D DriveGuard não é necessário em unidades de estado sólido (SSDs), porque estas não têm 
quaisquer peças móveis.

Identificar o estado do HP 3D DriveGuard

A luz da unidade de disco rígido no computador muda de cor para indicar que a unidade no compartimento da 
unidade de disco rígido principal e/ou a unidade na unidade de disco rígido secundária (apenas em alguns 
produtos) está parqueada.

Atualizar programas e controladores
A HP recomenda que atualize regularmente os seus programas e controladores. As atualizações podem 
resolver problemas e trazer novas funcionalidades e opções para o seu computador. Por exemplo, os 
componentes de gráficos mais antigos podem não funcionar bem com o software de jogos mais recente. Sem 
os controladores mais recentes, não aproveitará ao máximo o seu equipamento.

Visite http://www.hp.com/support para transferir as versões mais recentes de programas e controladores HP. 
Além disso, pode registar-se para receber notificações automáticas quando forem disponibilizadas novas 
atualizações.

Se pretender atualizar os programas e controladores, siga estas instruções:

1. Escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP 
Support Assistant.

– ou –

Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.

2. Selecione Meu notebook, selecione o separador Atualizações e, em seguida, selecione Verificar a 
existência de atualizações e mensagens.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Limpeza do computador
Utilize os produtos seguintes para limpar o computador de forma segura.

● Líquido limpa vidros sem álcool

● Solução de água e sabão neutro

● Pano de limpeza de microfibras seco ou pano de camurça (pano sem energia estática e sem oleosidade)

● Panos sem energia estática

CUIDADO: Evite solventes de limpeza fortes ou toalhetes germicidas que possam danificar de forma 
permanente o seu computador. Se não tem a certeza de que um determinado produto de limpeza é seguro 
para o seu computador, verifique os conteúdos do produto para garantir que este não inclui ingredientes 
como álcool, acetona, cloreto de amónio, cloreto de metileno, peróxido de hidrogénio, nafta e solventes de 
hidrocarboneto.

Materiais fibrosos, como toalhas de papel, podem riscar o computador. Ao longo do tempo, partículas de 
sujidade e agentes de limpeza podem ficar entranhados nos riscos.
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Procedimentos de limpeza
Siga os procedimentos apresentados nesta secção para limpar com segurança o seu computador.

AVISO! Para evitar choques elétricos ou danificar os componentes, não tente limpar o seu computador 
enquanto este estiver ligado.

1. Desligue o computador.

2. Desligue a alimentação CA.

3. Desligue todos os dispositivos externos com alimentação.

CUIDADO: A fim de evitar danos nos componentes internos, não pulverize agentes ou líquidos de limpeza 
diretamente sobre qualquer superfície do computador. Os líquidos pulverizados sobre a superfície podem 
danificar permanentemente os componentes internos.

Limpar o ecrã

Limpe cuidadosamente o ecrã utilizando um pano macio sem pelos humedecido com um produto de limpeza 
sem álcool para vidros. Certifique-se de que o ecrã está seco antes de fechar o computador.

Limpeza das partes laterais ou superior

Para limpar as partes laterais ou superior, utilize um pano macio de microfibras ou um pano de camurça 
humedecido com uma das soluções de limpeza anteriormente indicadas ou utilize um toalhete descartável 
adequado.

NOTA: Ao limpar a tampa do computador, efetue um movimento circular para ajudar a remover a sujidade e 
os resíduos.

Limpar o painel tátil, teclado ou rato (somente em alguns produtos)

AVISO! Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos nos componentes internos, não utilize acessórios 
do aspirador para limpar o teclado. O aspirador pode depositar resíduos domésticos na superfície do teclado.

CUIDADO: Para evitar danos nos componentes internos, não permita que caiam líquidos entre as teclas.

● Para limpar o painel tátil, o teclado ou o rato, utilize um pano macio de microfibras ou um pano de 
camurça humedecido com uma das soluções de limpeza anteriormente indicadas.

● Utilize uma lata de ar comprimido com bocal para impedir que as teclas colem e para remover o pó e 
partículas existentes no teclado.

Viajar com o seu computador ou expedir o computador
Se tiver de viajar com o computador ou expedir o computador, siga estas sugestões para proteger o 
equipamento.

● Prepare o computador para uma viagem ou envio:

– Efetue cópias de segurança das suas informações numa unidade externa.

– Retire todos os discos e todos os cartões multimédia externos, como cartões de memória.
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– Desligue todos os dispositivos externos e, em seguida, desligue os respetivos cabos.

– Encerre o computador.

● Leve uma cópia de segurança das informações. Mantenha a cópia de segurança separada do 
computador.

● Quando viajar de avião, transporte o computador como bagagem de mão; não o despache com o resto 
da bagagem.

CUIDADO: Evite expor a unidade a campos magnéticos. Entre os dispositivos de segurança com 
campos magnéticos incluem-se os dispositivos de segurança instalados em aeroportos e os bastões de 
segurança. As passadeiras rolantes do aeroporto e dispositivos de segurança semelhantes que verificam 
a bagagem de mão utilizam raios-x em vez de magnetismo e não danificam as unidades de disco rígido.

● Se tencionar utilizar o computador durante o voo, preste atenção aos avisos no avião que indicam 
quando é permitido utilizar o computador. A permissão para utilização do computador durante o voo só 
pode ser concedida pela companhia aérea.

● Se for necessário expedir o computador ou uma unidade, utilize uma embalagem protetora adequada e 
escreva "FRÁGIL" no pacote.

● A utilização de dispositivos sem fios poderá ser restringida em alguns ambientes. Essas restrições 
poderão aplicar-se a bordo de aviões, em hospitais, perto de explosivos e em locais perigosos. Se não 
tiver a certeza de quais as normas de utilização aplicáveis a um dispositivo sem fios no seu computador, 
peça autorização para utilizar o computador antes de ligar o equipamento.

● Se estiver a viajar para o estrangeiro, siga estas sugestões:

– Consulte os regulamentos alfandegários relativamente aos computadores de cada um dos países 
ou regiões do seu itinerário.

– Verifique o cabo de alimentação e os requisitos do transformador relativamente a todos os locais 
onde pretende utilizar o computador. As configurações de tensão, frequência e ficha variam.

AVISO! Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos no equipamento, não tente 
ligar o computador com um transformador destinado a aparelhos elétricos.
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9 Efetuar cópias de segurança, restaurar e 
recuperar

Este capítulo fornece informações acerca dos seguintes processos, que são o procedimento padrão para a 
maioria dos produtos:

● Efetuar cópias de segurança das suas informações pessoais - Pode utilizar ferramentas do Windows 
para criar cópias de segurança das suas informações pessoais (consulte Utilizar as ferramentas do 
Windows na página 57).

● Criar um ponto de restauro - Pode utilizar ferramentas do Windows para criar um ponto de restauro 
(consulte Utilizar as ferramentas do Windows na página 57).

● Criar um suporte de dados de recuperação (apenas em alguns produtos) - Pode utilizar a ferramenta 
HP Cloud Recovery Download Tool (apenas em alguns produtos) para criar um suporte de dados de 
recuperação (consulte Utilizar a ferramenta HP Cloud Recovery Download Tool para criar suportes de 
dados de recuperação (apenas em alguns produtos) na página 58).

● Restauro e recuperação - O Windows oferece várias opções para restaurar a partir da cópia de 
segurança, atualizar o computador e restituir o computador ao seu estado original (consulte Utilizar as 
ferramentas do Windows na página 57).

IMPORTANTE: Se for executar procedimentos de recuperação no tablet, a bateria do tablet tem de estar, 
pelo menos, 70% carregada antes de iniciar o processo de recuperação.

IMPORTANTE: Nos tablets com um teclado amovível, ligue o teclado à base do teclado antes de iniciar 
qualquer processo de recuperação.

Efetuar cópias de segurança de informações e criar um suporte 
de dados de recuperação
Utilizar as ferramentas do Windows

IMPORTANTE: O Windows é a única opção que permite-lhe criar cópias de segurança das suas informações 
pessoais. Agende cópias de segurança regulares para evitar a perda de informações.

Pode utilizar as ferramentas do Windows para criar cópias de segurança de informações pessoais e criar 
pontos de restauro do sistema e suportes de dados de recuperação.

NOTA: Se o armazenamento do computador é de 32 GB ou inferior, o Restauro do Sistema da Microsoft está 
desativado por predefinição.

Para mais informações e passos, consulte a aplicação Obter Ajuda.

1. Selecione o botão Iniciar e, em seguida, selecione a aplicação Obter Ajuda.

2. Introduza a tarefa que pretende executar.

NOTA: É necessário estar ligado à Internet para poder aceder à aplicação Obter Ajuda.
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Utilizar a ferramenta HP Cloud Recovery Download Tool para criar suportes de 
dados de recuperação (apenas em alguns produtos)

Pode utilizar a ferramenta HP Cloud Recovery Download Tool para criar um suporte de dados de recuperação 
HP Recovery numa unidade flash USB de arranque.

Para transferir a ferramenta:

▲ Aceda à Microsoft Store e procure a HP Cloud Recovery.

Para obter mais informações, aceda a http://www.hp.com/support, procure a HP Cloud Recovery e, em 
seguida, selecione "PCs HP – Utilizar a ferramenta Cloud Recovery Tool (Windows 10, 7)."

NOTA: Se não consegue criar um suporte de dados de recuperação por si mesmo, contacte o suporte para 
obter discos de recuperação. Aceda a http://www.hp.com/support e, em seguida, selecione o seu país ou 
região e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Restauro e recuperação
Restauro, reposição e atualização utilizando as ferramentas do Windows

O Windows oferece várias opções para restaurar, repor e atualizar o computador. Para mais detalhes, 
consulte Utilizar as ferramentas do Windows na página 57.

Recuperar utilizando o suporte de dados de recuperação HP Recovery
O suporte de dados de recuperação HP Recovery pode ser utilizado para recuperar o sistema operativo 
original e os programas de software que foram instalados de fábrica. Em alguns produtos, pode ser criado 
numa unidade flash USB de arranque utilizando a ferramenta HP Cloud Recovery Download Tool. Para mais 
detalhes, consulte Utilizar a ferramenta HP Cloud Recovery Download Tool para criar suportes de dados de 
recuperação (apenas em alguns produtos) na página 58.

NOTA: Se não consegue criar um suporte de dados de recuperação por si mesmo, contacte o suporte para 
obter discos de recuperação. Aceda a http://www.hp.com/support e, em seguida, selecione o seu país ou 
região e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para recuperar o sistema:

▲ Insira o suporte de dados de recuperação HP Recovery que criou e reinicie o computador.

Alterar a sequência de arranque do computador
Se o computador não reiniciar com o suporte de recuperação de dados HP Recovery, pode alterar a sequência 
de arranque do computador. Esta é a ordem de dispositivos indicados no BIOS onde o computador procura 
informações de arranque. Pode alterar a seleção para uma unidade ótica ou uma unidade flash USB, 
consoante a localização do seu suporte de dados de recuperação HP Recovery.

Para alterar a ordem de arranque:

IMPORTANTE: Nos tablets com um teclado amovível, ligue o tablet à base do teclado antes de iniciar estes 
passos.

1. Insira o suporte de dados de recuperação HP Recovery.

2. Aceda ao menu de Arranque do sistema.

Para computadores ou tablets com teclados ligados:
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▲ Ligue ou reinicie o computador ou tablet, prima rapidamente esc e depois prima f9 para ver as 
opções de arranque.

Para tablets sem teclados:

▲ Ligue ou reinicie o tablet e mantenha premido o botão para aumentar o volume e, em seguida, 
selecione f9.

– ou –

Ligue ou reinicie o tablet e, em seguida, mantenha premido o botão para diminuir o volume e 
selecione f9.

3. Selecione a unidade ótica ou unidade flash USB de onde pretende efetuar o arranque e, em seguida, siga 
as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o HP Sure Recover (apenas em alguns produtos)
Alguns modelos de computadores estão configurados com o HP Sure Recover, uma solução de recuperação do 
sistema operativo do PC incorporada no hardware e firmware. O HP Sure Recover pode restaurar totalmente a 
imagem do SO HP sem o software de recuperação instalado.

Através do HP Sure Recover, um administrador ou utilizador pode restaurar o sistema e instalar:

● A versão mais recente do sistema operativo

● Controladores de dispositivo específicos da plataforma

● Aplicações de software, no caso de uma imagem personalizada

Para ter acesso à documentação mais recente do HP Sure Recover, aceda a http://www.hp.com/support. 
Selecione Encontre o seu produto e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.
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10 Computer Setup (Configuração do 
Computador) (BIOS), TPM e HP Sure Start

Utilizar a Computer Setup (Configuração do Computador) 
A Computer Setup (Configuração do Computador) ou o BIOS (Basic Input/Output System - Sistema de Entrada/
Saída Básico) controla a comunicação entre todos os dispositivos de entrada e saída no sistema (como 
unidades de disco, ecrã, teclado, rato e impressora). A Computer Setup (Configuração do Computador) inclui 
definições para os tipos de dispositivos instalados, a sequência de arranque do computador e para a 
quantidade de memória expandida e de sistema.

NOTA: Tenha muito cuidado ao efetuar alterações na Computer Setup (Configuração do Computador). Os 
erros podem impedir o computador de funcionar corretamente.

Iniciar a Computer Setup (Configuração do computador)
▲ Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima a tecla f10 para aceder à Computer 

Setup (Configuração do computador).

Navegar e selecionar na Computer Setup (Configuração do Computador) 
● Para selecionar um menu ou um item do menu, utilize a tecla Tab e as teclas de seta e, em seguida, 

prima enter ou utilize um dispositivo apontador para selecionar o item.

● Para deslocar para cima e para baixo, selecione a seta para cima ou para baixo no canto superior direito 
do ecrã ou utilize a seta para cima ou para baixo no teclado.

● Para fechar caixas de diálogo abertas e regressar ao ecrã principal da Computer Setup (Configuração do 
Computador), prima esc e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para sair da Computer Setup (Configuração do computador), escolha um dos seguintes métodos:

● Para sair dos menus da Computer Setup (Configuração do computador) sem guardar as suas alterações, 
selecione Main (Principal), selecione Ignore Changes and Exit (Ignorar alterações e sair) e, em seguida, 
selecione Yes (Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

● Para guardar as suas alterações e sair dos menus da Computer Setup (Configuração do computador), 
selecione Main (Principal), selecione Save Changes and Exit (Guardar alterações e sair) e, em seguida, 
selecione Yes (Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

Restaurar predefinições na Computer Setup (Configuração do Computador)

NOTA: A reposição das predefinições não alterará o modo de unidade de disco rígido.
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Para repor todas as predefinições da Computer Setup (Configuração do Computador) para os valores que 
foram definidos de fábrica, siga estes passos:

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador). Consulte Iniciar a Computer Setup (Configuração 
do computador) na página 60.

2. Selecione Main (Principal), selecione Apply Factory Defaults and Exit (Aplicar predefinições de fábrica e 
sair) e, em seguida, selecione Yes (Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

NOTA: Alguns produtos podem apresentar Restaurar predefinições em vez de Aplicar predefinições 
de fábrica e sair.

As alterações serão ativadas quando o computador for reiniciado.

NOTA: As definições da palavra-passe e de segurança não são alteradas quando forem restauradas as 
definições de fábrica.

Atualizar o BIOS
As versões atualizadas do BIOS podem estar disponíveis no Web site da HP.

A maioria das atualizações do BIOS no Web site da HP estão compactadas em ficheiros comprimidos 
denominados SoftPaqs.

Alguns pacotes de transferência contêm um ficheiro denominado Readme.txt, que inclui informações acerca 
da instalação e da resolução de problemas do ficheiro.

Determinar a versão do BIOS

Para decidir se é necessário atualizar a Computer Setup (Configuração do Computador) (BIOS), comece por 
determinar a versão do BIOS no seu computador.

As informações da versão do BIOS (também conhecidas como data da ROM e BIOS do sistema) podem ser 
acedidas premindo fn+esc (se já estiver no Windows) ou utilizando a Computer Setup (Configuração do 
Computador).

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador). Consulte Iniciar a Computer Setup (Configuração 
do computador) na página 60.

2. Selecione Main (Principal) e, em seguida, selecione System Information (Informações do sistema).

3. Para sair dos menus da Computer Setup (Configuração do computador) sem guardar as suas alterações, 
selecione Main (Principal), selecione Ignore Changes and Exit (Ignorar alterações e sair) e, em seguida, 
selecione Yes (Sim).

NOTA: Se estiver a utilizar teclas de seta para selecionar a sua opção, deve premir a tecla enter.

Para procurar versões do BIOS mais recentes, consulte Transferir uma atualização do BIOS na página 62.

Utilizar a Computer Setup (Configuração do Computador) 61

Proposta DOC TEC 01 (0815434)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2482



Transferir uma atualização do BIOS

CUIDADO: Para reduzir o risco de danos no computador ou uma instalação sem êxito, transfira e instale 
atualizações do BIOS apenas quando o computador estiver ligado a uma alimentação externa fiável com o 
transformador. Não transfira nem instale atualizações do BIOS com o computador com alimentação da 
bateria, ancorado num dispositivo de ancoragem opcional ou ligado a uma fonte de alimentação opcional. 
Durante a transferência e instalação, siga estas instruções:

Não interrompa o fornecimento de energia ao computador desligando o cabo de alimentação da tomada CA.

Não encerre o computador nem inicie o estado de suspensão.

Não insira, remova, ligue ou desligue qualquer dispositivo, cabo ou fio.

1. Escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP 
Support Assistant.

– ou –

Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.

2. Selecione Atualizações e, em seguida, clique em Procurar atualizações e mensagens.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

4. Na área de transferência, siga estes passos:

a. Identifique a atualização do BIOS mais recente e compare-a com a versão atualmente instalada no 
computador. Anote a data, o nome ou outro identificador. Pode necessitar destas informações para 
localizar a atualização posteriormente, após ter sido transferida para a unidade de disco rígido.

b. Siga as instruções apresentadas no ecrã para transferir a sua seleção para a unidade de disco 
rígido.

Anote o caminho da localização na unidade de disco rígido para onde a atualização do BIOS será 
transferida. Deverá aceder a este caminho para instalar a atualização.

NOTA: Se ligar o computador a uma rede, consulte o administrador da rede antes de instalar qualquer 
atualização de software, especialmente atualizações do BIOS do sistema.

Os procedimentos de instalação do BIOS variam. Siga as instruções apresentadas no ecrã após concluída a 
transferência. Se não forem apresentadas instruções, siga estes passos:

1. Escreva ficheiro na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione o Explorador de 
Ficheiros.

2. Selecione a designação da unidade de disco rígido. A designação da unidade de disco rígido é geralmente 
Disco Local (C:).

3. Utilizando o caminho da unidade de disco rígido anotado anteriormente, abra a pasta que contém a 
atualização.

4. Clique duas vezes no ficheiro com a extensão .exe (por exemplo, nomedoficheiro.exe).

A instalação do BIOS é iniciada.

5. Conclua a instalação, seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

NOTA: Depois de uma mensagem no ecrã indicar uma instalação com êxito, pode eliminar o ficheiro da 
transferência da unidade de disco rígido.
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Alterar a sequência de arranque utilizando o comando f9 
Para selecionar dinamicamente um dispositivo de arranque para a sequência de arranque atual, siga estes 
passos:

1. Aceda ao menu Boot Device Options (Opções de dispositivo de arranque):

● Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f9 para aceder ao menu Boot 
Device Options (Opções de dispositivo de arranque).

2. Selecione um dispositivo de arranque, prima enter e, em seguida, siga as instruções apresentadas no 
ecrã.

Definições do BIOS do TPM (apenas em alguns produtos) 
IMPORTANTE: Antes de ativar a funcionalidade do Trusted Platform Module (TPM) neste sistema, deve 
assegurar-se de que a finalidade da utilização do TPM está em conformidade com as leis, regulamentos e 
políticas locais relevantes e que devem ser obtidas aprovações ou licenças, se aplicável. Para quaisquer 
problemas de conformidade resultantes do funcionamento/utilização do TPM que violem os requisitos acima 
mencionados, deverá suportar todas as responsabilidades exclusiva e integralmente. A HP não será 
responsável por quaisquer obrigações relacionadas.

O TPM fornece segurança adicional ao seu computador. Pode alterar as definições do TPM na Computer Setup 
(Configuração do Computador) (BIOS).

NOTA: Se alterar a definição do TPM para Hidden (Oculto), o TPM não é visível no sistema operativo. 

Para aceder às definições do TPM na Computer Setup (Configuração do Computador):

1. Inicie a Computer Setup (Configuração do Computador). Consulte Iniciar a Computer Setup (Configuração 
do computador) na página 60.

2. Selecione Security (Segurança), selecione TPM Embedded Security (Segurança TPM incorporada) e, em 
seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o HP Sure Start (apenas em alguns produtos)
Alguns modelos de computador estão configurados com o HP Sure Start, uma tecnologia que monitoriza o 
BIOS do seu computador para detetar ataques ou corrupção. Se o BIOS ficar danificado ou for alvo de ataque, 
o HP Sure Start restaura automaticamente o BIOS para o seu respetivo estado anterior seguro, sem a 
intervenção do utilizador.

O HP Sure Start já está configurado e ativado para que a maioria dos utilizadores possa utilizar a configuração 
predefinida do HP Sure Start. A configuração predefinida pode ser personalizada por utilizadores avançados.

Para ter acesso à documentação mais recente do HP Sure Start, aceda a http://www.hp.com/support. 
Selecione Encontre seu produto e, em seguida, siga as instruções no ecrã.
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11 Utilizar o HP PC Hardware Diagnostics

Utilizar a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics Windows 
(apenas em alguns modelos)

O HP PC Hardware Diagnostics Windows é um utilitário baseado no Windows que lhe permite executar testes 
de diagnóstico para determinar se o hardware do computador está a funcionar corretamente. A ferramenta é 
executada dentro do sistema operativo Windows para poder diagnosticar falhas de hardware.

Se o HP PC Hardware Diagnostics Windows não estiver instalado no seu computador, primeiro tem de o 
transferir e instalar. Para transferir o HP PC Hardware Diagnostics Windows, consulte Transferir o HP PC 
Hardware Diagnostics Windows na página 65.

Depois de o HP PC Hardware Diagnostics Windows estar instalado, siga estes passos para acedê-lo a partir da 
Ajuda e Suporte HP ou do HP Support Assistant.

1. Para aceder ao HP PC Hardware Diagnostics Windows a partir da Ajuda e Suporte HP:

a. Selecione o botão Iniciar e, em seguida, selecione Ajuda e Suporte HP.

b. Selecione HP PC Hardware Diagnostics Windows.

– ou –

Para aceder ao HP PC Hardware Diagnostics Windows a partir do HP Support Assistant:

a. Escreva support na caixa de procura da barra de tarefas e, em seguida, selecione a aplicação HP 
Support Assistant.

– ou –

Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.

b. Selecione Resolução de problemas e correções.

c. Selecione Diagnóstico e, em seguida, selecione HP PC Hardware Diagnostics Windows.

2. Quando a ferramenta abrir, clique no tipo de teste de diagnóstico que deseja executar e, em seguida, 
siga as instruções apresentadas no ecrã.

NOTA: Se necessitar de parar um teste de diagnóstico a qualquer momento, selecione Cancelar.

Quando o HP PC Hardware Diagnostics Windows deteta uma falha que requer a substituição de hardware, é 
gerado um código de ID da Falha de 24 dígitos. O ecrã apresenta uma das seguintes opções:

● Apresenta uma ligação para o ID da Falha. Selecione a ligação e siga as instruções apresentadas no ecrã.

● Apresenta um código de Resposta Rápida (QR). Selecione um dispositivo móvel, digitalize o código e, em 
seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

● São apresentadas instruções para contactar o suporte. Siga essas instruções.
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Transferir o HP PC Hardware Diagnostics Windows
● As instruções de transferência da ferramenta de diagnóstico HP PC Hardware Diagnostics Windows são 

fornecidas apenas em inglês.

● Deve utilizar um computador com o Windows para transferir esta ferramenta, porque apenas são 
fornecidos ficheiros .exe.

Transferir a versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics Windows

Para transferir o HP PC Hardware Diagnostics Windows, siga estes passos:

1. Visite http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. É apresentada a página inicial da ferramenta HP PC 
Diagnostics.

2. Selecione Download HP Diagnostics Windows (Transferir o HP Diagnostics Windows) e, em seguida, 
selecione uma localização no seu computador ou uma unidade flash USB.

A ferramenta é transferida para a localização selecionada.

Transferir o HP Hardware Diagnostics Windows através do nome ou do número do produto 
(apenas em alguns produtos)

NOTA: Para alguns produtos, poderá ser necessário transferir o software para uma unidade flash USB, 
utilizando o nome ou o número do produto.

Para transferir a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics Windows através do nome ou do número do 
produto, siga estes passos:

1. Visite http://www.hp.com/support.

2. Selecione Obter software e drivers, selecione o tipo de produto e introduza o nome do produto ou 
número na caixa de procura que é apresentada.

3. Na secção Diagnostics (Diagnóstico), selecione Download (Transferir) e, em seguida, siga as instruções 
apresentadas no ecrã para selecionar a versão de diagnóstico específica do Windows a transferir para o 
seu computador ou unidade flash USB.

A ferramenta é transferida para a localização selecionada.

Instalar o HP PC Hardware Diagnostics Windows
Para instalar o HP PC Hardware Diagnostics Windows, siga estes passos:

▲ Aceda à pasta no seu computador ou na unidade flash USB onde o ficheiro .exe foi transferido, faça 
duplo clique no ficheiro .exe e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o HP PC Hardware Diagnostics UEFI
NOTA: Para computadores Windows 10 S, deve utilizar um computador com Windows e uma unidade flash 
USB para transferir e criar o ambiente de suporte HP UEFI, pelo facto de apenas serem fornecidos 
ficheiros .exe. Para mais informações, consulte Transferir a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics UEFI para 
uma unidade flash USB na página 66.

O HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) permite-lhe executar testes de 
diagnóstico para determinar se o hardware do computador está a funcionar corretamente. A ferramenta é 
executada fora do sistema operativo para poder isolar erros de hardware resultantes de problemas causados 
pelo sistema operativo ou por outros componentes de software.
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Se o seu PC não inicia no Windows, pode utilizar a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics UEFI para 
diagnosticar problemas de hardware.

Quando o HP PC Hardware Diagnostics UEFI deteta uma falha que requer a substituição de hardware, é gerado 
um código de ID da Falha de 24 dígitos. Para obter assistência para resolver o problema:

▲ Selecione Get Support (Obter Suporte) e, em seguida, utilize um dispositivo móvel para ler o código QR 
apresentado no ecrã seguinte. A página Ajuda e Suporte HP - Centro de Assistência aparece com o 
número de ID da Falha e de produto automaticamente preenchidos. Siga as instruções apresentadas no 
ecrã.

– ou –

Contacte o suporte técnico e forneça o código de ID da Falha.

NOTA: Para iniciar o diagnóstico num computador conversível, o seu computador deve estar no modo de 
notebook e deve utilizar o teclado ligado.

NOTA: Se necessitar de parar um teste de diagnóstico, prima esc.

Iniciar a ferramenta de diagnóstico HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Para iniciar o HP PC Hardware Diagnostics UEFI, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e prima rapidamente esc.

2. Prima f2.

O BIOS procura as ferramentas de diagnóstico em três locais, pela seguinte ordem:

a. Unidade flash USB ligada

NOTA: Para transferir a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics UEFI para uma unidade flash 
USB, consulte Transferir a versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics UEFI na página 66.

b. Unidade de disco rígido

c. BIOS

3. Quando a ferramenta de diagnóstico abrir, selecione o idioma, selecione o tipo de teste de diagnóstico 
que pretende executar e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Transferir a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics UEFI para uma unidade flash 
USB

Transferir a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics UEFI para uma unidade flash USB pode ser útil nas 
seguintes situações:

● O HP PC Hardware Diagnostics UEFI não está incluído na imagem de pré-instalação.

● O HP PC Hardware Diagnostics UEFI não está incluído na partição HP Tool.

● A unidade de disco rígido está danificada.

NOTA: As instruções de transferência do HP PC Hardware Diagnostics UEFI são fornecidas apenas em inglês 
e tem de utilizar um computador Windows para transferir e criar o ambiente de suporte HP UEFI, porque 
apenas são fornecidos ficheiros .exe.

Transferir a versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Para transferir a versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics UEFI para uma unidade flash USB:
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1. Visite http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. É apresentada a página inicial da ferramenta HP PC 
Diagnostics.

2. Selecione Transferir o HP Diagnostics UEFI e, em seguida, selecione Executar.

Transferir o HP PC Hardware Diagnostics UEFI através do nome ou do número do produto (apenas 
em alguns produtos)

NOTA: Para alguns produtos, poderá ser necessário transferir o software para uma unidade flash USB, 
utilizando o nome ou o número do produto.

Para transferir o HP PC Hardware Diagnostics UEFI por nome ou número do produto (somente em alguns 
dispositivos) para uma unidade flash USB:

1. Visite http://www.hp.com/support.

2. Introduza o nome ou o número do produto, selecione o seu computador e, em seguida, selecione o 
sistema operativo.

3. Na secção Diagnóstico, siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar e transferir a versão 
específica do UEFI Diagnostics pretendida.

Utilizar as definições Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI 
(apenas em alguns produtos)

A Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI é uma funcionalidade de firmware (BIOS) que transfere o HP PC 
Hardware Diagnostics UEFI para o seu computador. Executa os diagnósticos no seu computador e, em 
seguida, poderá carregar os resultados para um servidor pré-configurado. Para mais informações sobre a 
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, aceda a http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags e, em seguida, 
selecione Find out more (Obter mais informações).

Transferir a ferramenta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

NOTA: O Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI também está disponível como um Softpaq que pode ser 
transferido para um servidor.

Transferir a versão mais recente do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Para transferir a versão mais recente do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, siga estes passos:

1. Visite http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. É apresentada a página inicial da ferramenta HP PC 
Diagnostics.

2. Selecione Transferir Diagnóstico Remoto e, em seguida, selecione Executar.

Transferir o Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI através do nome ou do número do produto

NOTA: Para alguns produtos, poderá ser necessário transferir o software utilizando o nome ou o número do 
produto.

Para transferir o Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI através do nome ou do número do produto, siga 
estes passos:
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1. Visite http://www.hp.com/support.

2. Selecione Obter software e drivers, selecione o tipo de produto, introduza o nome do produto ou 
número na caixa de procura que é apresentada, selecione o seu computador e, em seguida, selecione o 
seu sistema operativo.

3. Na secção Diagnostics (Diagnóstico), siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar e 
transferir a versão UEFI remoto para o produto.

Personalizar as definições Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Utilizar a definição Remote HP PC Hardware Diagnostics na Computer Setup (Configuração do Computador) 
(BIOS) permite-lhe efetuar as seguintes personalizações:

● Definir um agendamento para executar diagnósticos autónomos. Pode também iniciar diagnósticos 
imediatamente no modo interativo ao selecionar Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics 
(Executar Remote HP PC Hardware Diagnostics).

● Definir a localização para transferir as ferramentas de diagnóstico. Esta funcionalidade disponibiliza 
acesso às ferramentas a partir do website da HP ou a partir de um servidor que tenha sido pré-
configurado para utilização. O computador não precisa do armazenamento local tradicional (como uma 
unidade de disco ou unidade flash USB) para executar o diagnóstico remoto.

● Definir uma localização para armazenar os resultados do teste. Pode também definir as definições de 
nome de utilizador e palavra-passe utilizadas para carregamentos.

● Apresentar as informações de estado sobre o diagnóstico executado anteriormente.

Para personalizar as definições Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador e, quando surgir o logótipo HP, prima f10 para entrar na Computer Setup 
(Configuração do Computador).

2. Selecione Advanced (Avançado) e, em seguida, Settings (Definições).

3. Efetue as suas seleções de personalização.

4. Selecione Main (Principal) e, em seguida, Save Changes and Exit (Guardar Alterações e Sair) para 
guardar as definições.

As alterações produzirão efeitos quando o computador for reiniciado.
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12 Especificações

Potência de entrada
As informações sobre alimentação fornecidas nesta secção podem ser úteis, caso tencione levar o 
computador para o estrangeiro.

O computador funciona com corrente contínua, que poderá ser fornecida por uma fonte de alimentação CA 
(corrente alterna) ou CC (corrente contínua). A fonte de alimentação CA tem de fornecer uma tensão de 100 a 
240 V, 50 a 60 Hz. Embora o computador possa ser ligado a uma fonte de alimentação CC independente, só 
deve ser alimentado através de um transformador de CA ou de uma fonte de alimentação CC fornecidos e 
aprovados pela HP para utilização com o computador.

O computador pode funcionar com corrente contínua dentro das seguintes especificações. A tensão e a 
corrente de funcionamento do computador estão indicadas na etiqueta de regulamentação.

Tabela 12-1  Especificações da fonte de alimentação CC

Potência de entrada Classificação

Tensão e corrente de funcionamento 5 V cc a 2 A / 12 V cc a 3 A / 15 V cc a 3 A – 45 W USB-C

5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 12 V cc a 3,75 A / 15 V cc a 3 A – 45 W 
USB-C

5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 3,75 A / 12 V cc a 3,75 A / 15 V 
cc a 3 A / 20 V cc a 2,25 A – 45 W USB-C

5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 4,33 A / 20 V cc 
a 3,25 A – 65 W USB-C

5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 5 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 
4,33 A / 20 V cc a 3,25 A – 65 W USB-C

5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 5 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 5 
A / 20 V cc a 4,5 A – 90 W USB-C

19,5 V cc a 2,31 A – 45 W

19,5 V cc a 3,33 A – 65 W

19,5 V cc a 4,62 A – 90 W

19,5 V cc a 6,15 A – 120 W

19,5 V cc a 6,9 A – 135 W

19,5 V cc a 7,70 A – 150 W

19,5 V cc a 10,3 A – 200 W

19,5 V cc a 11,8 A – 230 W

19,5 V cc a 16,92 A – 330 W

NOTA: Este equipamento foi concebido para sistemas de alimentação TI na Noruega, com uma tensão fase a 
fase não superior a 240 V rms.
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Ambiente operativo
Tabela 12-2  Especificações do ambiente operativo

Fator Métricas EUA

Temperatura

Em funcionamento (a gravar disco ótico) 5 °C a 35 °C 41 °F a 95 °F

Desligado -20 °C a 60 °C -4 °F a 140 °F

Humidade relativa (sem condensação)

Em funcionamento 10% a 90% 10% a 90%

Desligado 5% a 95% 5% a 95%

Altitude máxima (sem pressurização)

Em funcionamento -15 m a 3048 m -50 pés a 10.000 pés

Desligado -15 m a 12.192 m -50 pés a 40.000 pés
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13 Descarga eletrostática

A descarga eletrostática é a libertação de eletricidade estática quando dois objetos entram em contacto — 
por exemplo, o choque que recebe quando caminha em cima de um tapete e toca numa maçaneta de porta de 
metal.

Uma descarga de eletricidade estática por meio dos dedos ou de outros condutores eletrostáticos pode 
danificar os componentes eletrónicos.

IMPORTANTE: Para evitar danos no computador, numa unidade ou perda de informações, devem ser 
tomadas as seguintes precauções:

● Se as instruções de remoção ou instalação indicarem que deve desligar o computador, faça-o depois de 
se certificar de que está devidamente ligado à terra.

● Mantenha os componentes nos recipientes de proteção contra eletricidade estática até estar pronto 
para instalá-los.

● Evite tocar nos pinos, condutores e circuitos. Manuseie componentes eletrónicos o menos possível.

● Utilize ferramentas não magnéticas.

● Antes de manusear componentes, descarregue a eletricidade estática tocando numa superfície metálica 
não pintada.

● Se remover um componente, coloque-o num recipiente com proteção eletrostática.
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14 Acessibilidade

A HP e a acessibilidade
Como a HP trabalha no sentido de integrar a diversidade, a inclusão e o trabalho/vida no tecido da empresa, 
isto reflete-se em tudo o que a HP faz. A HP esforça-se por criar um ambiente inclusivo focado em ligar as 
pessoas ao poder da tecnologia no mundo inteiro.

Encontrar as ferramentas tecnológicas de que necessita
A tecnologia pode libertar o seu potencial humano. A tecnologia de apoio (TA) elimina barreiras e ajuda-o a 
criar independência em casa, no trabalho e na comunidade. A tecnologia de apoio (TA) ajuda a aumentar, 
manter e melhorar as capacidades funcionais das tecnologias eletrónica e de informação. Para mais 
informações, consulte Encontrar a melhor tecnologia de apoio na página 73.

O compromisso da HP
A HP está empenhada em fornecer produtos e serviços acessíveis a pessoas com deficiência. Este 
compromisso corrobora os objetivos de diversidade da empresa e é uma forma de assegurar que todos têm 
acesso aos benefícios da tecnologia.

O objetivo de acessibilidade da HP é conceber, produzir e comercializar produtos e serviços que possam ser 
usados de forma eficaz por todos, incluindo por pessoas com deficiência, de forma autónoma ou com 
dispositivos de assistência adequados.

Para atingir esse objetivo, esta Política de Acessibilidade estabelece sete objetivos principais para guiar as 
ações da HP. Todos os gestores e colaboradores da HP devem apoiar estes objetivos e a sua implementação 
de acordo com as suas funções e responsabilidades:

● Aumentar o nível de consciencialização sobre problemas de acessibilidade dentro da HP e fornecer aos 
colaboradores a formação de que necessitam para conceber, produzir, comercializar e disponibilizar 
produtos e serviços acessíveis.

● Desenvolver diretrizes de acessibilidade de produtos e serviços, e manter os grupos de desenvolvimento 
de produtos responsáveis pela implementação destas diretrizes onde for possível a nível competitivo, 
técnico e económico.

● Envolver as pessoas com deficiência no desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e na conceção e 
nos testes dos produtos e serviços.

● Documentar funcionalidades de acessibilidade e disponibilizar as informações sobre os produtos e 
serviços HP ao público de uma forma acessível.

● Estabelecer relações com tecnologia assistiva líder e fornecedores de soluções.

● Apoiar a investigação e o desenvolvimento internos e externos que irão melhorar a tecnologia assistiva 
relevante para os produtos e serviços HP.

● Apoiar e contribuir para normas industriais e diretrizes para acessibilidade.
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International Association of Accessibility Professionals (IAAP) (Associação 
Internacional dos Profissionais de Acessibilidade)

A IAAP é uma associação sem fins lucrativos focada no avanço da profissão de acessibilidade através de 
redes, educação e certificação. O objetivo é ajudar os profissionais de acessibilidade a desenvolver e avançar 
as suas carreiras e permitir uma melhor integração da acessibilidade nos produtos e infraestrutura das 
organizações.

Como membro fundador, a HP associou-se para participar com outras organizações no avanço do campo de 
acessibilidade. Este compromisso apoia o objetivo de acessibilidade da HP de conceber, produzir e 
comercializar produtos e serviços que possam ser utilizados de forma eficaz por pessoas com deficiência.

A IAAP fortalecerá a nossa profissão ao ligar indivíduos, estudantes e organizações a nível global para 
aprenderem uns com os outros. Se estiver interessado em saber mais, vá a 
http://www.accessibilityassociation.org para se juntar à comunidade online, inscrever-se para receber 
boletins informativos e saber mais sobre as opções de membros.

Encontrar a melhor tecnologia de apoio
Todos, incluindo as pessoas com deficiência ou limitações relacionadas com a idade, deverão ser capazes de 
comunicar, expressarem-se e ligarem-se ao mundo utilizando tecnologia. A HP está empenhada em 
aumentar a consciencialização sobre a acessibilidade dentro da HP e com os nossos clientes e parceiros. Quer 
seja com tipos de letra grandes para uma fácil leitura, o reconhecimento de voz para permite-lhe dar 
descanso às suas mãos ou qualquer outra tecnologia assistiva para o ajudar com a sua situação específica — 
uma variedade de tecnologias assistivas tornam os produtos HP de fácil utilização. Como escolher?

Avaliar as suas necessidades

A tecnologia pode libertar o seu potencial. A tecnologia de apoio (TA) elimina barreiras e ajuda-o a criar 
independência em casa, no trabalho e na comunidade. A tecnologia de apoio (TA) ajuda a aumentar, manter e 
melhorar as capacidades funcionais das tecnologias eletrónica e de informação.

Pode escolher entre vários produtos AT. A sua avaliação AT deve permitir-lhe avaliar vários produtos, 
responder às suas questões e facilitar a sua seleção da melhor solução para a sua situação. Verá que os 
profissionais qualificados para efetuarem avaliações AT vêm de várias áreas, incluindo pessoas licenciadas ou 
com certificados em fisioterapia, terapia ocupacional, patologia da fala/linguagem e outras áreas de 
conhecimentos. Outros, embora não certificados ou licenciados, poderão também fornecer informações de 
avaliação. Terá de perguntar sobre a experiência, os conhecimentos e os honorários do indivíduo para 
determinar se se adequam às suas necessidades.

Acessibilidade para dispositivos da HP

As seguintes hiperligações fornecem informações sobre as funcionalidades de acessibilidade e tecnologia 
assistiva, se aplicável, incluídas nos vários produtos da HP. Estes recursos irão ajudá-lo a selecionar as 
funcionalidades de tecnologia assistiva específicas e o(s) produto(s) mais adequado(s) para a sua situação.

● HP Elite x3 – Opções de Acessibilidade (Windows 10 Mobile)

● PCs HP – Opções de Acessibilidade do Windows 7

● PCs HP – Opções de Acessibilidade do Windows 8

● PCs HP – Opções de Acessibilidade do Windows 10

● Tablets HP Slate 7 – Ativar as Funcionalidades de Acessibilidade no seu Tablet HP (Android 4.1/Jelly 
Bean)

● PCs HP SlateBook – Ativar as Funcionalidades de Acessibilidade (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)
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● PCs HP Chromebook – Ativar as Funcionalidades de Acessibilidade no seu HP Chromebook ou 
Chromebox (Chrome OS)

● Compras HP – periféricos para os produtos da HP

Se necessitar de suporte adicional com as funcionalidades de acessibilidade no seu produto HP, consulte 
Contactar o suporte técnico na página 76.

Hiperligações adicionais a parceiros e fornecedores externos que podem fornecer assistência adicional:

● Informações sobre Acessibilidade da Microsoft (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office)

● Informações sobre Acessibilidade de Produtos Google (Android, Chrome, Aplicações Google)

● Tecnologias Assistivas ordenadas por tipo de deficiência

● Tecnologias Assistivas ordenadas por tipo de produto

● Fornecedores de Tecnologias Assistivas com descrições de produtos

● Assistive Technology Industry Association (ATIA) (Associação da Indústria de Tecnologias Assistivas)

Normas e legislação
Normas

A Secção 508 das normas do Federal Acquisition Regulation (FAR) foi criada pela United States Access Board 
para abordar o acesso à tecnologia de informação e comunicação (ICT) por pessoas com deficiências físicas, 
sensoriais ou cognitivas. As normas contêm critérios técnicos específicos para diversos tipos de tecnologias, 
assim como requisitos baseados no desempenho que centram-se nas capacidades funcionais dos produtos 
abrangidos. Critérios específicos abrangem aplicações de software e sistemas operativos, informações 
baseadas na web e aplicações, computadores, produtos de telecomunicações, vídeo e multimédia, e produtos 
fechados autónomos.

Mandato 376 – EN 301 549

A norma EN 301 549 foi criada pela União Europeia dentro do Mandato 376 como a base de uma toolkit online 
para contratos públicos de produtos ICT. A norma especifica os requisitos de acessibilidade funcional 
aplicáveis a produtos e serviços ICT, juntamente com uma descrição dos procedimentos de teste e a 
metodologia de avaliação para cada requisito de acessibilidade.

Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG - Web Content Accessibility 
Guidelines)

As Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines) da 
Iniciativa de Acessibilidade à Web (WAI - Web Accessibility Initiative) do W3C ajudam os web designers e os 
programadores a criar sites que melhor vão ao encontro das pessoas com deficiências ou limitações 
relacionadas com a idade. As WCAG avançam a acessibilidade em toda a gama de conteúdo web (texto, 
imagens, áudio e vídeo) e aplicações web. As WCAG podem ser testadas com precisão, são fáceis de 
compreender e utilizar, e permitem aos programadores web a flexibilidade para a inovação. As WCAG 2.0 
também foram aprovadas como a norma ISO/IEC 40500:2012.

As WCAG abordam especificamente as barreiras ao acesso à web experienciadas por pessoas com deficiências 
visuais, auditivas, físicas, cognitivas e neurológicas e por utilizadores web com uma idade mais avançada com 
necessidades de acessibilidade. As WCAG 2.0 fornecem as características de conteúdo acessível:

74 Capítulo 14   Acessibilidade

Proposta DOC TEC 01 (0815434)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2495



● Percetível (por exemplo, ao abordar alternativas de texto para imagens, legendas de áudio, 
adaptabilidade de apresentação e contraste de cores)

● Operável (ao abordar o acesso ao teclado, contraste de cores, temporização de entradas, prevenção de 
convulsões e navegabilidade)

● Compreensível (ao abordar a capacidade de leitura, previsibilidade e assistência de entradas)

● Robusto (por exemplo, ao abordar a compatibilidade com as tecnologias assistivas)

Legislação e regulamentos
A acessibilidade às TI e às informações tornou-se uma área com maior importância legislativa. As ligações 
fornecem informações sobre legislação, regulamentos e normas importantes.

● Portugal

● Canadá

● Europa

● Reino Unido

● Austrália

● Internacional

Recursos e hiperligações úteis sobre acessibilidade
As seguintes organizações poderão ser bons recursos para obter informações sobre deficiências e limitações 
relacionadas com a idade.

NOTA: Isto não é uma lista exaustiva. Estas organizações são fornecidas apenas para fins informativos. A 
HP não assume qualquer responsabilidade relativamente às informações ou contactos que poderá encontrar 
na Internet. A listagem nesta página não implica o endosso da HP.

Organizações
● American Association of People with Disabilities (AAPD)

● The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)

● Hearing Loss Association of America (HLAA)

● Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)

● Lighthouse International

● National Association of the Deaf

● National Federation of the Blind

● Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)

● Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)

● W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
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Instituições educacionais
● California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)

● University of Wisconsin - Madison, Trace Center

● University of Minnesota - programa informático de acomodações

Outros recursos relacionados com deficiência
● ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program

● Rede global para negócios e deficiência ILO

● EnableMart

● European Disability Forum

● Job Accommodation Network

● Microsoft Enable

Ligações da HP
O nosso formulário web de contacto

Manual de segurança e conforto da HP

Vendas do setor público da HP

Contactar o suporte técnico
NOTA: Suporte apenas em inglês.

● Os clientes que forem surdos ou tiverem dificuldades de audição e que tenham questões sobre o suporte 
técnico ou a acessibilidade dos produtos da HP:

– Podem utilizar o TRS/VRS/WebCapTel para ligar através do telefone (877) 656-7058, de segunda a 
sexta-feira entre as 6h e as 21h, Hora das Regiões Montanhosas nos Estados Unidos.

● Os clientes com outras deficiências ou limitações relacionadas com a idade que tenham alguma questão 
sobre o suporte técnico ou a acessibilidade de produtos da HP, podem escolher uma das seguintes 
opções:

– Contacte-nos através do telefone (888) 259-5707, de segunda a sexta-feira entre as 6h e as 21h, 
Hora das Regiões Montanhosas nos Estados Unidos.

– Preencha o Formulário de contacto para pessoas com deficiência ou limitações relacionadas com a 
idade.
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Índice Remissivo

A
a acessibilidade necessita de 

avaliação 73
aberturas de ventilação, identificar

5, 10, 14
acessibilidade 72
alimentação externa, utilizar 40
altifalantes

ligar 28
altifalantes, identificar 10
ambiente operativo 70
antenas sem fios, identificar 6
antenas WLAN, identificar 6
antenas WWAN, identificar 6
AT (assistive technology) (tecnologia 

assistiva)
encontrar 73
objetivo 72

atualizações de software, instalar
51

atualizar programas e 
controladores 54

áudio 28
ajustar volume 13
altifalantes 28
auriculares 29
auscultadores 28
definições de som 29
HDMI 31

áudio HDMI, configurar 31
auriculares, ligar 29
auscultadores, ligar 28
Automatic DriveLock (DriveLock 

automático) 45
ativar 45
desativar 46

B
bateria

carregar 38
conservar a alimentação 38
descarga 38
energia 37
localizar informações 38
luz 4

níveis de bateria fraca 38
resolver um nível de bateria 

fraco 39
selada de fábrica 39

bateria selada de fábrica 39
BIOS

atualizar 61
determinar versão 61
transferir uma atualização 62

botão da comunicação sem fios 17
botão de alimentação, identificar

10
botões

alimentação 10

C
câmara 6

identificar 6
utilizar 28

componentes
área do teclado 8
ecrã 6
lado direito 3
lado esquerdo 5
parte inferior 14

componentes do ecrã 6
componentes do lado direito 3
componentes do lado esquerdo 5
computer setup (configuração do 

computador) 60
Computer Setup (Configuração do 

computador)
iniciar 60

Computer Setup (Configuração do 
Computador)

BIOS administrator password 
(Palavra-passe de administrador 
BIOS) 43

navegar e selecionar 60
restaurar definições de fábrica

60
conector, alimentação 5
conector de alimentação

identificar 4, 5

controlos sem fios
botão 17
sistema operativo 17

cópia de segurança, criar 57
cópias de segurança 57
cuidar do computador 54

D
definições de energia, utilizar 37
definições de som, utilizar 29
Definições de TPM 63
Definições Remote HP PC Hardware 

Diagnostics UEFI
personalizar 68
utilizar 67

descarga eletrostática 71
desligar o computador 36
Dispositivo Bluetooth 17, 19
dispositivos de alta definição, ligar

31, 33
dispositivo WLAN 16
dispositivo WWAN 17, 19
DriveLock

ativar 48
desativar 48
descrição 47

E
encerrar 36
energia

bateria 37
externa 40

Etiqueta da WLAN 16
etiqueta de certificação da 

comunicação sem fios 16
Etiqueta do Bluetooth 16
etiquetas

Bluetooth 16
certificação da comunicação sem 

fios 16
número de série 15
regulamentação 16
serviço 15
WLAN 16

etiquetas de serviço, localizar 15
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expedir o computador 55

F
Ferramentas do Windows, utilizar

57

G
Gerir energia 35
gesto de deslizar com dois dedos do 

Painel Táctil 25
gesto de deslizar com três dedos do 

Painel Táctil 26, 27
gesto de deslizar com um dedo do 

ecrã tátil 27
gesto de tocar com dois dedos do 

Painel Táctil 25
gesto de tocar com quatro dedos do 

Painel Táctil 26
gesto de tocar com três dedos do 

Painel Táctil 26
gesto de toque do Painel Táctil e ecrã 

táctil 24
gesto de zoom com aproximação de 

dois dedos do Painel Táctil e ecrã 
táctil 25

gestos do ecrã tátil
deslizar com um dedo 27

Gestos do Painel Táctil
deslizar com dois dedos 25
deslizar com três dedos 26, 27
tocar com dois dedos 25
tocar com quatro dedos 26
tocar com três dedos 26

gestos do Painel Táctil de precisão
deslizar com dois dedos 25
deslizar com três dedos 26, 27
tocar com dois dedos 25
tocar com quatro dedos 26
tocar com três dedos 26

gestos do Painel Táctil e ecrã táctil
tocar 24
zoom com aproximação de dois 

dedos 25
GPS 19

H
hardware, localizar 3
Hibernação

iniciada durante um nível crítico 
da bateria 39

iniciar 36
sair 36

HP 3D DriveGuard 53
HP Assistive Policy 72
HP Client Security 51
HP Device as a Service (HP DaaS) 51
HP Fast Charge 38
HP LAN-Wireless Protection 21
HP MAC Address Pass Through 22
HP PC Hardware Diagnostics UEFI

iniciar 66
transferir 66
utilizar 65

HP PC Hardware Diagnostics Windows
instalar 65
transferir 65
utilizar 64

HP Recovery Manager
corrigir problemas de arranque

58
HP Sure Recover 59
HP Touchpoint Manager 51

I
ícone de energia, utilizar 37
impressões digitais, registar 50
informações da bateria, localizar 38
informações de regulamentação

etiqueta de regulamentação 16
etiquetas de certificação da 

comunicação sem fios 16
iniciar o modo de Suspensão e 

Hibernação 35
International Association of 

Accessibility Professionals (IAAP) 
(Associação Internacional dos 
Profissionais de Acessibilidade) 73

L
leitor de cartões de memória, 

identificar 5
leitor de impressões digitais 52
leitor de impressões digitais, 

identificar 10
ligação a uma WLAN empresarial 18
ligação a uma WLAN pública 18
ligar-se a uma WLAN 18
limpeza do computador 54
luz da câmara, identificar 7
luz da comunicação sem fios 17

luz da comunicação sem fios, 
identificar 9

luz da unidade, identificar 6
luz de silenciar microfone, 

identificar 9
luz do caps lock, identificar 9
luzes

alimentação 9
bateria 4
câmara 7
caps lock 9
num lock 9
RJ-45 (rede) 4
sem fios 9
silêncio do telefone 9
transformador e bateria 4
unidade 6

luzes da RJ-45 (rede), identificar 4
luzes de energia 9
Luz Num Lock 9

M
manutenção

atualizar programas e 
controladores 54

Desfragmentador de Disco 53
Limpeza do Disco 53

microfones internos, identificar 6
Miracast 33
modos de Suspensão e Hibernação, 

iniciar 35

N
NFC 20
nível crítico da bateria 39
nível de bateria fraca 38
nome e número do produto, 

computador 15
Normas de acessibilidade da Secção 

508 74
normas e legislação, acessibilidade

74
número de série, computador 15

P
Painel Táctil

definições 8
utilizar 24

Painel Táctil de precisão
utilizar 24

palavra-passe de administrador 42
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palavra-passe de utilizador 42
Palavra-passe do Automatic 

DriveLock (DriveLock automático)
introduzir 46

palavra-passe do DriveLock
alterar 49
definir 47
introduzir 49

Palavra-passe principal do DriveLock
alterar 49

palavras-passe
administrador 42
administrador BIOS 43
utilizador 42

parte inferior 16
ponto de restauro do sistema, criar

57
Porta do conector de alimentação 

USB Type-C, identificar 4
Porta HDMI

ligar 31
porta HDMI, identificar 4
portas

Conector de alimentação USB 
Type-C 4

HDMI 4, 31
Porta USB Type-C SuperSpeed e 

DisplayPort 30
SuperSpeed USB 4, 5
Type-C USB 34
USB com alimentação 5
USB Type-C DisplayPort 4
USB Type-C SuperSpeed 4

Porta SuperSpeed e conector 
DisplayPort, ligar USB Type-C 30

Porta USB com alimentação, 
identificar 5

Porta USB SuperSpeed, identificar 4
Porta USB SuperSpeed com 

alimentação, identificar 5
porta USB Type-C, ligar 30, 34
Porta USB Type-C SuperSpeed, 

identificar 4
potência de entrada 69

R
ranhura do cabo de segurança, 

identificar 5
ranhuras

cabo de segurança 5

recuperação 57
discos 58
Partição HP Recovery 58
suporte de dados 58
unidade flash USB 58

recursos, acessibilidade 75
Recursos HP 1
rede sem fios (WLAN)

alcance funcional 18
ligação a uma WLAN 

empresarial 18
ligação a uma WLAN pública 18
ligar 18

restauro 57
retroiluminação do teclado

teclas de ação 13

S
sequência de arranque

alterar usando a mensagem de 
opções f9 63

sequência de arranque, alterar 58
sistema sem resposta 36
software

antivírus 50
Desfragmentador de Disco 53
firewall 50
Limpeza do Disco 53

software antivírus 50
software de firewall 50
Software Desfragmentador de 

Disco 53
software instalado, localizar 3
Software Limpeza do disco 53
som. Consulte áudio
suporte ao cliente, acessibilidade

76
suporte de dados de recuperação

criar utilizando a ferramenta HP 
Cloud Recovery Download 
Tool 58

criar utilizando as ferramentas do 
Windows 57

suporte de dados de recuperação HP 
Recovery

recuperação 58
Sure Start

utilizar 63

Suspensão
iniciar 35
sair 35

T
tampa de privacidade da câmara

identificar 7
utilizar 28

tecla da comunicação sem fios 17
tecla de ação de faixa seguinte 13
tecla de ação de pausa 13
tecla de ação de reprodução 13
tecla de ação do ecrã de privacidade, 

identificar 12
tecla de ação para parar 13
tecla de ação para silenciar o 

volume 13
tecla de ação sem fios 13
tecla de alternância da imagem do 

ecrã 13
Tecla de aplicações do Windows, 

identificar 12
tecla de modo de avião 17
teclado

numérico incorporado 11
numérico integrado 12

teclado e rato opcional
utilizar 27

teclado numérico incorporado, 
identificar 11

teclado numérico integrado, 
identificar 12

tecla do Painel Táctil 13
tecla esc, identificar 11
tecla fn, identificar 11
tecla para silenciar microfone, 

identificar 13
teclas

ação 12
aplicação Windows 12
esc 11
fn 11
num lock 12
Painel Táctil 13
Windows 11

teclas de ação 12
alternar a imagem do ecrã 13
brilho do ecrã 12
ecrã de privacidade 12
identificar 12
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Painel Táctil 13
parar 13
pausa 13
reproduzir 13
retroiluminação do teclado 13
seguinte 13
sem fios 13
silenciar 13
utilizar 12
volume do altifalante 13

teclas de ação do brilho do ecrã 12
teclas de ação do volume do 

altifalante 13
teclas de atalho

silenciar microfone 13
teclas especiais, utilizar 11
tecla Windows, identificar 11
tecnologia assistiva (AT - assistive 

technology)
encontrar 73
objetivo 72

tomada combinada de saída de áudio 
(auscultadores)/entrada de áudio 
(microfone), identificar 3

tomada de rede, identificar 4
tomada RJ-45 (rede), identificar 4
tomadas

combinadas de saída de áudio 
(auscultadores)/entrada de 
áudio (microfone) 3

rede 4
RJ-45 (rede) 4

transferência de dados 33
transferir dados 33

U
utilitário de configuração

navegar e selecionar 60
restaurar definições de fábrica

60
utilizar o Painel Táctil 24
utilizar o teclado e rato opcional 27

V
viajar com o computador 16, 55
vídeo 29

dispositivo DisplayPort 30
ecrãs sem fios 33
Porta HDMI 31
Type-C USB 30

volume
ajustar 13
silenciar 13

W
Windows

cópia de segurança 57
ponto de restauro do sistema 57
suporte de dados de 

recuperação 57
Windows Hello 28

utilizar 50

Z
zona de controlo 8
zona de controlo direita, identificar

8
zona de controlo esquerda, 

identificar 8
zona do Painel Táctil, identificar 8
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HP ProBook 445 G7 Notebook PC

Página Inicial Produtos Softwares e drivers Diagnósticos Contato

Suporte de Negócios

  

Já tem uma conta HP? Faça a seleção com base nos produtos que você possui.  Fazer login  / Registrar-
se

HP ProBook 445 G7 Notebook PC

Escolher uma série de produtos
diferente

Status da Garantia:  Não especificado - Verificar status de garantia?

Precisa das especificação
completas, informações de
atualização ou informações do
sistema operativo?
O que é isso?

Escanear Agora

 Solução de problemas 
 Software, Drivers e Firm…

 Como utilizar

 Informações de produto Executar correção em um clique
Diagnóstico e correção de problemas comuns.

Powered by 
 HP Support Assistant

Solução de problemas

Observação: Nem todos os artigos poderão estar disponíveis em
português. Consequentemente, artigos em inglês também podem ser
exibidos.

Privacidade  - Termos

  

 Explorar Comprar Suporte 

 Fazer login /  Registrar-se 

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Checar sua garantia

Verificar garantia

Verificar a garantia manualmente
* Campos obrigatórios

Ao preencher e enviar este formulário, você concorda com o uso de
seus dados de acordo com a declaração de privacidade da
HP. Saiba mais sobre a política de privacidade da HP

País/região de compra *

Brasil 

Exemplo: HU265BM18V

 Número de série  * ?
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 Manuais do usuário

 Orientadores

 Boletins e Avisos

 Mais opções de suporte

Conteúdos em destaque para o tópico selecionado
 Tela, LCD ou monitor danificado

Artigos correspondentes ao tópico selecionado
 Solucionar problemas de configuração e de conexão com a Internet em
uma WLAN, rede sem fio ou Wi-Fi (Windows 7)
 Solucionar problemas de conexão perdida com a Internet ou com o e-mail
em uma rede sem fio (Windows 7)
 o computador superaquece ou desliga inesperadamente
 
 Error: DriveLock is temporarily not available for this drive
 'ME state in recovery mode' Error Displays During POST
 System Fan (90b) error message on startup
 Unknown Device in Device Manager with Description
"ACPI\IFX0102\4&28738126&0"

Verificação no
ajuste de

desempenho

Verificação de
Rede

Verificação de
Bateria

Verificação de
Áudio

País/região:  Brasil 

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com

investidores

Impacto sustentável

Relações Públicas

(POR)

A Oficina

Como comprar

Loja Online

Ligue para um

revendedor HP

Encontre um

revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Registrar seu produto

Verificar o status do

reparo

Parceiros da HP

Programa HP Partner

First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

Permaneça conectado

    
Privacidade  - Termos
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Verificar garantia

Verificar a garantia manualmente
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Software e drivers para
HP ProBook 445 G7 Notebook PC

Escolher uma série de produtos diferente

Sistema operacional detectado:  Windows 10 (64 bits) Escolha um
sistema operacional diferente

Suporte ao Cliente HP - Downloads de Software e
Driver

Página Inicial Produtos Softwares e drivers Diagnósticos Contato

Suporte de Negócios

 



Página inicial do produto   Baixar   

Abra tudo Versão
Tamanho do

arquivo

Data de

lançamento 

 Todos os drivers

 BIOS-Firmware do sistema (1)

HP BIOS and System Fir
mware (S79)

01.02.01 Rev.
A

13.9 MB 7 de jul de 20
20

Download

 Diagnóstico (2)

 Driver-Add-Ons (1)

  

 Explorar Comprar Suporte 

 Fazer login /  Registrar-se 
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 Driver-Armazenamento (2)

 Driver-Áudio (1)

 Driver-Chipset (1)

AMD Chipset Driver - Re
noir

2.05.08.216
Rev.A

48.2 MB 2 de jul de 20
20

Download

 Driver-Placa de vídeo (1)

 Driver-Rede (8)

 Driver Bluetooth Intel 21.90.2.1 Re
v.A

36.1 MB 16 de jul de 2
020

Download

 Driver da controladora
de interface de rede (NI
C) Realtek

10.40.416.20
20 Rev.A

0.8 MB 9 de jul de 20
20

Download

 Driver de WLAN Intel 21.90.3.2 Re
v.P

23.0 MB 9 de jun de 2
020

Download

 Driver do Bluetooth Rea
ltek série RTL8xxx (Win
dows 10 DCHU)

1.8.1027.300
0 Rev.S

2.4 MB 21 de mai de
2020

Download

 Driver do recurso de de
spertar remoto Bluetoo
th Intel

21.20.0.4 Re
v.A

0.4 MB 6 de set de 2
019

Download

 Drivers de rede local (L
AN) sem fio Realtek RT
L8xxx

2024.0.10.21
6 Rev.S

13.0 MB 22 de jun de
2020

Download

 Recurso de ativação re
mota Bluetooth Realtek

1.9 Rev.A 1.0 MB 22 de jun de
2020

Download

 Todas as estações de a
coplamento - driver Eth
ernet

1.0.2.0 Rev.A 0.9 MB 17 de jun de
2020

Download

 Driver-Teclado, mouse e dispositivos de entrada (4)

 Estações de acoplamento-Firmware e Driver (5)
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Vídeos relacionados

 Firmware (1)

 Software-Gerenciamento do Sistema (1)

 Software-Segurança (4)

 Software-Soluções (5)

 Utilitário-Ferramentas (1)

Como encontrar e
baixar software e
drivers para produtos
HP Veja como encontrar
e baixar softwares e
drivers HP com o
Assistente de Suporte
HP, em 123.hp.com ou...

Atualização
automática de
Software e Drivers HP
com o HP Support
Assistant Saiba como
realizar a atualização
automática de software
e drivers HP com o HP
Support Assistant.

País/região:  Brasil 

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com

investidores

Impacto sustentável

Como comprar

Loja Online

Ligue para um

revendedor HP

Encontre um

revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Parceiros da HP

Programa HP

Partner First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

Permaneça

conectado
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Relações Públicas

(POR)

A Oficina

Registrar seu

produto

Verificar o status do

reparo

Recalls |  eciclagem de produtos |  Acessibilidade |  Mapa do site |  Privacidade |  Termos de uso |

Opções de cookies e anúncios

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
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Hardware certification report Approved

Private product ID:  14466594106092990
Shared product ID:  400058761
Submission ID:  1152921505690179390
Submission date:  6/2/2020
Completion date:  6/2/2020
Company:  HP Inc.
Product name:  HP ProBook 445/455 G7 Notebook PC - 92.08.00 test
Category:  Device
Product type:  Other Device
Qualification level:  Certified for Microsoft Windows 10 Client family version 2004, x64 
   Certified as Declarative INF
Marketing name:  HP ProBook 445/455 G7 Notebook PC
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Models
HP USB 1000dpi Laser Mouse QY778AA

Introduction
The HP USB 1000dpi Laser Mouse lets you obtain the speed and accuracy of laser tracking in a simple, elegant design - for the latest in

laser sensing technology

Key Benefits
Manipulate fast or slow with precision on a variety of surfaces with high-performance laser accuracy. The wheel also functions

as a third button when activated by pressing it.

The HP USB Laser Mouse has no ball or moving parts, which improves its durability, reduces sticking and the need for constant

cleaning.

Left-handed or right-handed users can enjoy a contoured shape that suits either preference.

Compatibility
The HP USB 1000dpi Laser Mouse is compatible with HP Compaq 4300 Pro AIO.

Service and Support
Your Option Limited Warranty is a one (1) year (HP Option Limited Warranty Period) parts replacement warranty on any HP-branded or

Compaq-branded options (HP Options). If your HP Option is installed in an HP Hardware Product, HP may provide warranty service

either for the HP Option Limited Warranty Period or the remaining Limited Warranty Period of the HP Hardware Product in which the HP

Option is being installed, whichever period is the longer but not to exceed three (3) years from the date you purchased the HP Option.

QuickSpecs HP USB 1000dpi Laser Mouse

Overview

DA - 14378   Worldwide QuickSpecs — Version 2 — 9/12/2013 Page  1
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Dimensions (H x L x W) 1.47 x 4.53 x 2.47 in (37.3 x 114.97 x 62.86 mm)

Weight 3.360 oz (102g)

Cable length 6 ft (180 cm)

Tracking Laser optics resolution Typical 1000 dpi

 Max 45 inches/sec (114 cm/sec)

Accuracy ± 15%

Orthogonality ± 15%

Hysteresis ± 15%

Backlash ± 2%

Environmental Operating temperature 32° to 104° F (0° to 40° C)

Non-operating

temperature
-40° to 158° F (-40° to 70° C)

Operating humidity 10% to 90% (non condensing at ambient)

Power Rating Supply Voltage Min-4.4v, Typ-5.0v, Max-5.25v

Supply Current Max-100mA

Suspend Current Max-0.5mA

System requirements Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 7, Windows 7 Professional, Windows Vista Business 64*, Windows

Vista Business 32*, Windows Vista Home Basic 32*, Windows 2000, Windows XP Professional or Windows

XP Home 32* (No driver is required for this device. Native support is provided by the operating system.),

xpe, ce.net, Linux, XP-64.

* Certain Windows Vista product features require advanced or additional hardware. Windows Vista

Upgrade Advisor can help you determine which features of Windows Vista will run on your computer. To

download the tool, visit http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor. For Windows Vista system

requirements, visit: http://www.windowsvista.com/systemrequirements.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and

services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial

errors or omissions contained herein.

Microsoft and Windows are US registered trademarks of Microsoft Corporation.

QuickSpecs HP USB 1000dpi Laser Mouse

Technical Specifications

DA - 14378   Worldwide QuickSpecs — Version 2 — 9/12/2013 Page  2
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Software and drivers for
HP ProBook 450 G7 Notebook PC

Choose a different product series

Detected operating system:  Windows 10 (64-bit) Choose a different OS

HP Customer Support - Software and Driver Downloads

Support Home Products Software and Drivers Diagnostic Tools Contact Support

Business Support 

 



Product Homepage   Download   

Open all Version File size Release date 

 All drivers

 BIOS-System Firmware (1)

 Device-Firmware (1)

 Diagnostic (2)

 Docks-Firmware and Driver (8)

 Driver-Add-Ons (1)

 Driver-Audio (1)

 Driver-Chipset (4)

 Driver-Graphics (3)

 Driver-Keyboard, Mouse and Input Devices (4)

  

 Explore Shop Support 

 Sign in /  Register 
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Related Videos

 Driver-Network (9)

 Driver-Storage (3)

 Software-Security (4)

 Software-Solutions (6)

 Software-System Management (1)

 Utility-Tools (1)

Find HP accessories for
your PC

Shop now

How Do I Know Which HP
Software or Driver
Download to Select? This
video describes two ways
to help you find and install
the correct software and
drivers for your...

Can I Download Software
That Came with My
Computer? This video
explains how to find
software and drivers for
your HP computer using
HP's support site, H...

What If HP Doesn’t Have
Software and Drivers for
My Operating System?
This video explains what
you can do if HP doesn't
have software and drivers
for your operating syste...

How To Find and
Download Software and
Drivers for HP Products
Learn how to find and
download HP software and
drivers for HP Products
from HP Support Assistant,
12...

1 - 4 of 5  Video Tutorials | Show all    

Country/Region:  United States 
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About Us

Contact HP

Careers

Investor relations

Sustainable impact

Press center

The Garage

Ways to buy

Shop online

Call an HP rep

Find a reseller

Enterprise store

Public sector

purchasing

Support

Download drivers

Support &

troubleshooting

Community

Register your product

Authorized service

providers

Check repair status

Training & certification

Fraud alert

Security Center

HP Partners

HP Partner First

program

HP Partner Portal

Developers

Stay connected

    



Recalls |  Product recycling |  Accessibility |  CA Supply Chains Act |  Site Map |  Privacy |  Use of cookies |

Personal data rights |  Terms of use |  Limited warranty statement |  Terms & conditions of sales & service

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
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Ecma/TC38-TG3/2015/026 
(Rev. 1 – 15 April 2015) 

Annex B2 - Product environmental attributes 
Computers and computer monitors 

 

The declaration may be published only when all rows and/or fields marked with * are filled-in (n.a. for not applicable). 
Additional information regarding each item may be found under P15. 

Brand * HP Logo 

Company name * HP 

 

Contact information * 
e-mail address 

HP Sustainability and Compliance Center  
sustainability@hp.com  

Internet site * http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/  

Additional information       

 
 

The company declares (based on product specification or test results based obtained from sample testing), that the product 
conforms to the statements given in this declaration. 

Type of product * Notebook PC 

Commercial name * HP ProBook 445 G7 Notebook PC 

Model number * 445 G7 

Issue date * 03/31/2020 

Intended market *  Global    Europe   Asia, Pacific & Japan   Americas   Other         

Additional information       

 
This is an uncontrolled copy when in printed form. Please refer to the contact information for the latest version. 
 
 
 
 
 
 

About Annex B2 
 
Annex B2 reflects Product environmental attributes relevant for Computers and Computer Monitors. The following items from the 
ECMA-370 Main body are not shown in the template: 
P4.1 – P4.3 Consumable materials 
P9.1 TEC and Print speed 
P10.2 - P10.3 Chemical emissions from printing products  
P11.1 - P11.3 Consumable materials for printing products. 
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Model number * 445 G7 Logo 

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Legal requirements  Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

P1 Hazardous substances and preparations  

P1.1* Products do comply with current European RoHS Directive. (See legal reference and NOTE B1)     

P1.2* Products do not contain Asbestos (see legal reference).  
Comment: Legal reference has no maximum concentration value.      

   

P1.3* Products do not contain Ozone Depleting Substances: Chlorofluorocarbons (CFC), 
hydrobromofluorocarbons (HBFC), hydrochlorofluorcarbons (HCFC), Halons, carbontetrachloride, 1,1,1-
trichloroethane, methyl bromide (see legal reference).  Comment: Legal reference has no maximum 
concentration values.      

   

P1.4* Products do not contain more than; 0,005% polychlorinated biphenyl (PCB), 0,005% polychlorinated 
terphenyl (PCT) in preparations (see legal reference). 

   

P1.5*  Products do not contain more than 0,1% short chain chloroparaffins (SCCP) with 10-13 carbon atoms in the 
chain containing at least 48% per mass of chlorine in the SCCP  (see legal reference). 

   

P1.6* Parts with direct and prolonged skin contact do not release nickel in concentrations above 0,5 µg/cm2/week 
(see legal reference).  
Comment: Max limit in legal reference when tested according to EN1811:2011-5.   

   

P1.7* REACH Article 33 information about substances in articles is available at (add URL or mail contact): 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/reachdesktop-pcs.html                            

   

 

P2 Batteries  

P2.1* If the product contains a battery or an accumulator, the battery/accumulator is labeled with the disposal 
symbol. Information on proper disposal is provided in user manual. (See legal reference) 

   

P2.2* Batteries or accumulators do not contain more than 0,0005% of mercury or 0,002% of cadmium. (See legal 
reference) 

   

P2.3* Batteries and accumulators are readily removable. (See legal reference)    

P3 Conformity verification & Eco design (ErP)    

P3.1* The product is CE-marked to show conformance with applicable legal requirements (see legal reference).  
The Declaration of Conformity can be requested at (add link or e-mail address): 

http://www8.hp.com/uk/en/certifications/technical/regulations-certificates.html sustainability@hp.com 

   

P3.2* The product complies with the Eco design requirements for energy-related products,  
(see legal reference). 

   

 Required information is;  given in item P15 or added to this document,  

           available at (add URL):        

   

P5 Product packaging    

P5.1* Packaging and packaging components do not contain more than 0,01% lead, mercury, cadmium and 
hexavalent chromium by weight of these together.   

   

P5.2* The packaging materials are marked with abbreviations and numbers indicating the nature of the material(s) 
used (see legal reference). 

   

P5.3* The product packaging material is free from ozone depleting substances as specified in the Montreal Protocol 
(see legal reference). 
Comment: Legal reference has no maximum concentration values. 

   

P6 Treatment information  

P6.1* Information for recyclers/treatment facilities is available (see legal reference).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE B1 Restriction applies to the homogeneous material, unless other specified and expressed in weight %. Stating “Yes” means that 
the product is compliant with the mandatory requirements. 
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Model number * 445 G7 Logo 

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Market requirements (See Genera l  NOTE GN below)  
               - Environmental conscious design Requirement met 
Item *=mandatory to fill in. Additional information regarding each item may be found under P14. Yes No n.a. 

P7 Design  
 Disassembly, recycling  

P7.1* Parts that have to be treated separately are easily separable    

P7.2* Plastic materials in covers/housing have no surface coating.    

P7.3* Plastic parts > 100 g consist of one material or of easily separable materials.    

P7.4* Plastic parts > 25 g have material codes according to ISO 11469 referring ISO 1043-4.    

P7.5 Plastic parts are free from metal inlays or have inlays that can be removed with commonly available tools.    

P7.6* Labels are easily separable. (This requirement does not apply to safety/regulatory labels).    

 Product lifetime  

P7.7* Upgrading can be done e.g. with processor, memory, cards or drives    

P7.8* Upgrading can be done using commonly available tools    

P7.9 Spare parts are available after end of production for: 5 years    

P7.10 Service is available after end of production for: 5 years    

 Material and substance requirements  

P7.11* Product cover/housing material type (e.g. plastics, metal, aluminum):  

Material type: >PC+ABSTD5FR(40)< Material type: >PC(REC30)GF25FR(40)< Material type: Aluminum 

P7.12 Insulation materials of external electrical cables are PVC free.     

P7.13 Insulation materials of internal electrical cables are PVC free.     

P7.14 External plastic casing/cover parts > 25 g contain no more than 0,1% weight (1000 ppm) bromine and 0,1% 
weight (1000 ppm) chlorine attributable to brominated flame retardants, chlorinated flame retardants, and 
polyvinyl chloride or 0,3% weight (3000 ppm) bromine and 0,3% weight (3000 ppm) chlorine in parts containing 
more than 25% post-consumer recycled content.   

   

P7.15 Printed circuit boards, PCBs (without components) are low halogen: all  PCBs > 25 g  are low halogen 

as defined in IEC 61249-2-21.  (See 1NOTE B2)  

   

P7.16 Flame retarded plastic parts > 25 g in covers / housings are marked according ISO 1043-4: 
Marking: FR (40) 

   

P7.17        Alt. 1: Chemical specifications of flame retardants in printed circuit boards > 25 g (without components): 

TBBPA (additive)  , TBBPA (reactive)  (See NOTE B3), Other; chemical name:      , CAS #:       
 

Alt. 2: Chemical specifications of flame retardants in printed circuit boards (without components) > 25 g 
according ISO 1043-4: (FR(40) for DOPO)  

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

P7.18 Alt. 1: Flame retarded plastic parts > 25 g contain the following flame retardant substances/preparations in 
concentrations above 0,1%: 

1. Chemical name:      , CAS #:       (See NOTE B4) 

2. Chemical name:      , CAS #:               “ 

3. Chemical name:      , CAS #:               “ 
 

Alt. 2: Chemical specifications of flame retardants in plastic parts > 25 g according ISO 1043-4: 
>PC+ABSTD5FR(40)<  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

P7.19      In plastic parts > 25 g, flame retardant substances/preparations above 0,1% are used which have been 

assigned the following Risk phrases; R53 and Hazard statements: H413 may cause long 
lasting harmful effects to aquatic life.  
The source(s) for these classifications is/are found  at  (add URL(s)): 
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database (See note B5) 

 

 

 

 

 

 

P7.20* Postconsumer recycled plastic material content is used in the product (See Note B6): 
  
If YES; at least one of the two alternatives below shall be answered; 
a) Of total plastic parts’ weight > 25 g, the postconsumer recycled plastic material content (calculated as 

a percentage of total plastic by weight) is 12.44%.  

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL NOTE Standard references should direct to the latest version of a standard. If an older version of a standard is 
used, section P15 shall be used for explanation. 

NOTE B2  IEC 61249-2-21 defines maximum limits of 900 ppm for each of the substances chlorine and bromine and a 
maximum limit of 1500ppm of these substances combined. The standard does not address fluorine, iodine and astatine which 
are included in the group of halogens.  

NOTE B3 and B4 A Guidance document on Chemical substances is available; see  
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm  

NOTE B5: If a certain substance has been assigned a certain risk phrases / hazard statement in the referenced source, this 
does not necessarily mean the substance has been tested for all of the hazards referred to by a certain customer. 

NOTE B6 Applies to a product containing plastic parts whose combined weight exceeds 100 g with the exception of 
printed circuit boards, cables, connectors and electronic components and bio-based plastic material. 

NOTE B7: Recycled plastic content percentage is based on the definition set in the IEEE 1680.1-2018 standard, criterion 
4.2.1.1. 
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or 

b) The weight of recycled material is       g. 

 

Model number * 445 G7 Logo 

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Market requirements (continued) Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

 Material and substance requirements (continued) 

P7.21* Biobased plastic material content is used in the product (See NOTE B7): 
 

If YES; at least one of the two alternatives below shall be answered; 
a) Of total plastic parts’ weight > 25 g, the biobased plastic material content (calculated as a percentage of 

total plastic by weight) is      %.  
or 
b) The weight of the biobased plastic material is      g. 

   

P7.22* Light sources are free from mercury, i.e. less than 0,1 mg/lamp. 
If mercury is used specify: Number of lamps:       and maximum mercury content per lamp:       mg 

   

P8 Batteries 

P8.1* Battery chemical composition: lithium/manganese dioxide    

P9 Energy consumption (See NOTE B8)    

P9.1 For the product the following power levels or energy consumptions are reported:     

Energy mode * Power level at 
100 V AC 

Power level at 
115 V AC 

Power level at 
230 V AC 

Reference/Standard for energy 
modes and test method * 

 

EPS No-load 
(External power supply / 

charger plugged in the wall 
outlet but disconnected from 
the product.) 

W W W EPS Energy Report Data  

PTEC * 
Typical Energy Consumption 

W W W ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers  

 

ETEC * 
Annual Energy Consumption 

16.15 kWh/year      18.44 kWh/year 18.09 kWh/year ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

External Power Supply Efficiency Level (International Efficiency Marking Protocol) * : X ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

Display resolution * : 1920*1080 megapixels ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

Default time to enter energy save mode:       minutes  ENERGY STAR® Program 
Requirements for Computers 

 

P9.2* Information about the energy save function is provided with the product.     

P9.3 Energy efficiency class (monitors only):                

P10 Emissions    

 Noise emission – Declared according to ISO 9296 (See NOTE B9)    

P10.1  Mode  Mode description  
 

Statistical upper limit A-weighted sound power level,  
LWA,c (B) 

 

  

  

 Idle  * Fans on, HDD spinning (if applicable) * 2.5  

 Operation * Fans on, HDD spinning * 2.9  

 Other mode                 

 Measured according to:  ISO 7779  ECMA-74  

           Other       (only if not covered by ECMA-74)  

 

 

NOTE B7 The following is to be excluded from the calculation of percentage: printed circuit boards, labels, cables, 
connectors and electronic components and postconsumer recycled plastic 

NOTE B8 A Guidance document on Energy Efficiency is available; 
see http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm 

NOTE B9 A Guidance document on Acoustic Noise is available;  
see http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm 
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Model number * 445 G7 Logo 

 
Issue date * 03/31/2020 

  

Product environmental attributes - Market requirements (continued)  Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

 Electromagnetic emissions 

P10.4 Computer display meets the requirement for low frequency electromagnetic fields of the following voluntary 
program(s):       

   

P12 Ergonomics for computing products  

P12.1* The display meets the ergonomic requirements of ISO 9241-307 for visual display technologies.    

P12.2* The physical input device meets the requirements of ISO 9995 and ISO 9241-410.     

P13 Packaging and documentation  

P13.1* Product packaging material type(s): PAPER/Corrugated weight (kg): 0.230 
Product packaging material type(s): PAPER/Paper  weight (kg): 0.51 
Product packaging material type(s): PLASTIC/Polyethylene Expanded - EPE  weight (kg): 0.187 
Product packaging material type(s): PLASTIC/Polyethylene low density - LDPE  weight (kg): 0.09 

   

P13.2* Product plastic primary packaging is free from PVC.     

P13.3* For product primary corrugated fiberboard packaging, specify the contained percentage of minimum post-
consumer recovered fiber content: 36 % 

   

P13.4* Specify media for user and product documentation (tick box):  

Electronic  , Paper , Other      “available on hp.com” 

 

   

P13.5 (Please only complete this item if paper documentation used) 

User and product documentation on paper media is chlorine-free: 
If Yes, please specify: 

 

 

 

 

 

  

Totally chlorine-free  
 

 
  

 Elemental chlorine-free    

 Processed chlorine-free   
 

 

P14 Voluntary programs 

P14.1 The product meets the requirements of the following voluntary program(s): 
 

 ENERGY STAR® Criteria version: 8.0 Date: 3/31/2020 Product category: Commercial Notebooks 
 Eco-label:  EPEAT  Criteria version: IEEE 1680.1 Date: 3/31/2020 Product category: Commercial Notebooks 
 Eco-label:  TCO Criteria version: 8 Date: 3/31/2020 Product category: Commercial Notebooks 

 

P15 Additional information (See NOTE B10) 

All 
Sections 

1. Product environmental information contained in this declaration is valid as of the date the declaration is published.  
Changes to external standards referenced in the IT Eco-Declaration may invalidate some information contained in this 
declaration over 

P1 1. This product does not include DEHP, BBP, DIBP, or DBP.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOTE B10 Additional lines may be inserted to declare further items, by positioning the cursor at the far right of the 
row and hitting the <Enter> key. 
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P7   Product Upgradability and Reparability 
 
The following table is provided in accordance with IEEE 1680.1-20186 criterion 4.4.2.5. 

feature Available 
[1] 

Repairable 
[2] 

Replaceable 
[3] 

Upgradeable 
[4] 

processor Y Y Y* N 
main memory Y Y Y Y 
mass storage (internal) Y Y Y Y 
wireless networking  Y Y Y N 
integrated graphics Y Y Y* N 
discrete graphics Y Y Y* N 
display panel Y Y Y Y 
integrated keyboard Y Y Y Y 
batteries Y Y Y N 
power supply Y Y Y Y 
fan assemblies Y Y Y N 
speaker(s) (internal) Y Y Y N 
camera Y* Y Y N 
touchpad Y Y Y N 
I/O connectors and external 
power connector 

Y Y Y N 

readers [5] Y* Y Y N 
 
 
Table notes: 
[1] Y* = feature is available, but may not be included in every configuration 
[2] Product can be repaired (returned to fully functional state) if feature fails. 
[3] Feature can be replaced using only commonly available tools without soldering or de-soldering.  Y* = replacement may require 
replacing an assembly to which the feature is attached. 
[4] Base feature may be upgraded by replacing it with a higher performance module or by expanding capacity through use of 
expansion slots. NOTE: This evaluation does not  
account for situations in which the initial configuration purchased is already maximized. Contact HP Sales or an HP authorized 
reseller to determine the availability of upgrade parts and method to obtain them in your geography. 
[5] This feature category includes readers such as fingerprint readers, smart card readers, and other read-only devices, but excludes 
read/write devices. 

P9 Energy consumption of computer products; description of the tested product configuration:        

P9 1. European Union Commission Regulation 1275/2008- Energy Efficiency Information:         

Mode / Condition Power Consumption in Watts at 230 VAC Input 
Voltage 

Default Time to Mode / Conditi
(if applicable) 

Off Mode (if applicable) 0.37 W Not Applicable 

Standby Mode (if applicable) Not Applicable Not Applicable 

Network Standby / Sleep / Long Idle Mode if 
all wired network ports are connected and all 
wireless network ports are activated (if 
applicable) 

NA NA 

Network Standby / Sleep / Long Idle Mode (if 
applicable) 

0.69 W 30 mins 

2.European Union Commission Regulation 1275/2008- Wireless Network Instructions: 

Where applicable, activate and deactivate a wireless network using the instructions provided in the product user guide or the 
operating system.  Information is also available at www.hp.com/support. 

P10 Sound Pressure Level    

 Noise emission – Declared according to ISO 9296 (See NOTE B9)    

P10.1  Mode  Mode description  
 

Statistical upper limit A-weighted sound pressure level,  
LpA,m (dB) 

 

  

  

 Idle  * Fans on, HDD spinning (if applicable) * 14.7  

 Operation * Fans on, HDD spinning * 28.9  

 Other mode                 

 Measured according to:  ISO 7779  ECMA-74  

           Other       (only if not covered by ECMA-74)  

 

 

6 IEEE Standard for Environmental and Social Responsibility Assessment of Computers and Displays 
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Legal references Europe Annex B2 

Reference Declaration item 

Direct ive 2011/65 /EU (RoHS Direct ive)  *  
*  Spec i f i c  exempt ions  app l y  fo r  cer ta i n  produc ts  and 

app l i ca t ions .  

P1.1  

Regulat ion (EC) 1907/2006(REACH, Annex  XVI I  P1.2,  P1 .4,  P1 .6,  P1 .7  

Regulat ion (EC) 2037/2000,  2038/2000,  2039/2000  
(Market ing and use of  Ozone layer  deplet ing 
substances) 

P1.3,  P5 .3  

Norwegian regulat ion  re la t ing to  res t r ic t ions on the use 
of  cer ta in  dangerous chemica ls  20.12.2002 

P1.5  

Di rect ive 2013/56 /EC (Bat tery  and accumulators  
Di rect ive)  *  
*  These prov is ions  sha l l  no t  app ly  where,  fo r  sa fe ty ,  

per f ormance,  med ica l  o r  data  in tegr i t y  reasons ,  cont i nu i t y  o f  
power  supp ly  i s  necessa ry  and requ i res  a  permanent  
connec t ion  between the app l iance and the bat te ry  or  

accumula to r .  

P2.1,  P2 .2,  P2 ,3,  P8 .1  

Di rect ive 2006/95 /EC (Low Vol tage  Di rect ive )  P3.1  

Di rect ive 2004/108 /EC (EMC Di rect ive)  P3.1  

Di rect ive 1999/5 /EC (R&TTE Di rect ive)  P3.1  

Regulat ion (EC) 801/2013 amending Regulat ion  (EC) 
No 1275/2008 wi th  regard to  ecodes ign requi rements  
for  s tandby,  o f f  mode e lect r ic  power  consumpt ion of  
e lec t r ica l  and e lec t ron ic  household and of f ice 
equipment ,  and amending Regulat ion (EC) No 
642/2009 wi th  regard  to  ecodes ign requi rements  for  
te lev is ions  

P3.1,  P3 .2  

Regulat ion（EC）No 1272/2008 (CLP Regulat ion)  P7.19   

Di rec t ive 2004/12 /EC (  Packaging Di rect ive )  P5.1  

Dec is ion 97/129/EC (Secondary  packaging leg is la t ion)  P5.2  

Di rect ive 2012/19 /EU (WEEE d i rec t ive)  P6.1  
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Ecma/TC38-TG3/2015/024 

Company environmental profile - THE ECO DECLARATION 

Brand  HP Logo 

Company name * HP 

 

Contact information * 
 

HP Sustainability and Compliance Center (SCC)  
sustainability@hp.com  

Internet site * www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html   

Issue date * 2014-06-01 

Intended market *  Global   Europe   Asia, Pacific & Japan   Americas   Other       

Additional information       

 
This is an uncontrolled copy when in printed form. Please refer to the contact information for the latest version. 
 
The declaration may be published only when all rows and/or fields marked with an * are filled-in (n.a. for not applicable). 
Additional information regarding each item may be found under C7. 

 
 

Company environmental profile - Legal requirements Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

C1 Product recycling    

C1.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of end of life products 
in countries where the company puts them on the market and where required (see legal reference) 

   

C2  Battery recycling    

C2.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of batteries in 
countries where the company puts products on the market (see legal reference) or pays eco tax / fee where 
required. 

   

C3 Packaging recycling    

C3.1* The company participates in a system or has its own system for collection and recycling of packaging material  
in countries where the company puts products on the market and where required (see legal reference) 

   

 

Company environmental profile - Market requirements Requirement met 
Item  Yes No n.a. 

C4 Environmental policy and environmental management     

C4.1* The company has a documented environmental policy approved by the management.    

C4.2* The company has an environmental management system covering: 
Product development  
Manufacturing 

If so certified according to:  ISO 14001  Other as specified in C7 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4.3 The company regularly publishes an environmental report.  

If so, it meets the recommendations of The Global Reporting Initiative  Other as specified in C7  
  

 

 

 

C5 Recycling  

C5.1* Information about the product, battery & packaging take back system (C1, C2 and C3) is available in printed 
or electronic format. 

   

C6 Voluntary programs 

C6.1 The company meets the requirements of the following voluntary program/s: 
 

 Voluntary Agreement:       Criteria version:       Date:       Product category:       
 Voluntary Agreement:       Criteria version:       Date:       Product category:       

C7 Additional information 

 HP has received ISO 14001 certification for its manufacturing operations (Worldwide Manufacturing of Computing and 
Imaging Products and Related Operations) and for product design for its Personal Systems Products and LaserJet and 
Enterprise Printing Products.   The product design certifications include HP-wide product environmental design 
processes (such as HP’s General Specification for the Environment) that cover all HP products.  
 
HP is committed to responsible business practices and transparency in its global citizenship policies and performance. 
We have a long history of working with suppliers to monitor and improve their social and environmental responsibility 
(SER) performance when required, as well as improving standards in the industry. HP endorses the EICC Code of 
Conduct in its entirety, and we have supplemented it with additional requirements specific to freedom of association as 
well as HP’s Student and Dispatch Worker Guidance Standard for Supplier Facilities in the People’s Republic of China 
(PRC). HP also has a strong Global Human Rights Policy in place. HP expects its suppliers to establish policies and 
processes regarding conflict minerals. HP conducts due diligence on its supply chain annually including requesting 
information about our suppliers’ own due diligence and the smelters and refiners used.  HP was the first IT company to 
publish its supply chain smelter list. HP follows the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines as a basis for reporting.  
The GRI index provides easy reference to HP’s Living Progress Report (LPR) content. HP offers take back services of 
products and printing suppliers in some 70 countries. Please refer to HP’s Livings Progress Report for more details on 
our global efforts. 
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Legal references Europe Annex A 

Reference Declaration item 

Directive 2012/19/EU (WEEE directive) C1.1 

Directive 2006/66/EC (Battery and accumulators Directive) * 
* These provisions shall not apply where, for safety, performance, 

medical or data integrity reasons, continuity of power supply is 
necessary and requires a permanent connection between the appliance 

and the battery or accumulator. 

C2.1 

Directive 2004/12/EC (Packaging Directive) C3.1 

Decision 97/129/EC (Secondary packaging legislation) C3.1 
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CHANGE
product category

ENERGY STAR Certified

Computers
Visit the Computers page for
usage tips and buying guidelines.

Share This Product

Specifications

Type : Notebook

Category 2: Processor Brand : AMD

Category 2: Processor Name : Ryzen 7

Category 2: Base Processor Speed Per Core (GHz) : 2.0

Category 2: Physical CPU Cores (count) : 8

Category 2: System Memory (GB) : 16.0

Category 2: Default Low-power Mode : Sleep Mode

Category 2: Long Idle Power Used for Sleep Mode : No

Category 2: Off Mode (watts) : 0.3

Category 2: Sleep Mode (watts) : 0.5

Category 2: Long Idle (watts) : 5.0

Category 2: Short Idle (watts) : 6.3

Category 2: Base TEC Allowance (kWh) : 14

REBATE
FINDER

ENERGY STAR
partners sponsor rebates
on certified products.

Enter a zip code below to find
deals near you!
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LEARN MORE 
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Looking for more information
about how to save with
ENERGY STAR products?
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1
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you.
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models.

Make informed purchasing decisions.
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STAR

API, Data Set or
 Excel File

Languages: English |
Français

Find product models that have earned the
ENERGY STAR and compare features, savings
and more to optimize your purchase.

< back to results
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    Find Products Save at Home New Homes Commercial Buildings Industrial Plants

Home  » Certified Products  » Product Finder  » ENERGY STAR Certified Computers  » HP - HP ProBook 445 G7
Notebook PC ENERGY STAR : HSN-Q24C

Find and Compare
Products

HP - HP ProBook 445 G7
Notebook PC ENERGY
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Category 2: Functional Adder Allowances (kWh) : 15.2

Category 2: TEC of Model (kWh) : 18.4

Notebooks, Desktops, Integrated Computers, Slate/Tablets, Two-in-
one Notebooks, and Portable All-in-ones Category for TEC (Typical
Energy Consumption) Criteria :

2

Category 2: Operating System Name : Windows 10

Sleep Mode Default Time Upon Shipment (min.) : 30

Display Sleep Mode Default Time Upon Shipment (min.) : 10

WOL (Wake on LAN) From Sleep : Shipped Enabled
Under All
Conditions

Will the Speed of Any Active 1 GB/s or Higher Ethernet Network
Links be Reduced to Less Than 1 GB/s When Transitioning to Sleep
or Off Mode? :

Yes

Ethernet Capability : Yes

Touch Screen : No

Date Available On Market : 03/31/2020

Date Certified : 02/27/2020

Markets : United States,
Switzerland,
Taiwan, Japan,
Canada

ENERGY STAR Certified: Yes

Additional Product Information
HP ProBook 445 G7X ENERGY STAR,,; HP ZHAN 66 Pro A 14 G3 Notebook
PC ENERGY STAR,,; HP ZHAN 66 Pro A 14 G3X ENERGY STAR,,

Find Products

Save at Home

New Homes

Commercial Buildings

Industrial Plants

About

Recursos en Español

Partner Resources

Contact Us

FAQs
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DECLARATION OF CONFORMITY  
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 

  
 DoC #: HSN-Q24C- R1 Original/en 

Manufacturer's Name:  HP Inc.  
 

Manufacturer's Address:  1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA  94303-1112  USA 

declare, under its sole responsibility that the product 

Product Name and Model: 2)  HP ProBook 445 G7 Notebook PC; HP ProBook 445 G7 series; HP ZHAN 66 Pro A 
14 G3 Notebook PC; HP ZHAN 66 Pro A 14 G3 series  

Regulatory Model Number: 1) HSN-Q24C 
Product Options:  Please See ANNEX I 
 

conforms to the following Product Specifications and Regulations:   

 

 

Safety  EMC  Spectrum  
 

 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 
+A12:2011 +A2:2013  
 EN 62311:2008  
 EN 50665:2017  
 EN 62479:2010  
 EN 50663:2017  
 EN 62368-1:2014+A11:2017  
 IEC 62368-1:2014  

EN 55032:2015 Class B 
EN 55024:2010 +A1:2015 
EN 60601-1-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 301 489-1 V2.2.3 
EN 301 489-17 V3.2.0 
ICES-003, Issue 6 
FCC CFR 47 Part 15 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 893 V2.1.1 
EN 300 440 V2.1.1 

 

   
 

   Ecodesign  
 

       Regulation (EC) No. 1275/2008  
  IEC 62301:2011 
  EN 50564:2011 

    

   RoHS 
EN 50581:2012 

  

 

The product herewith complies with the requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the 
Ecodesign Directive 2009/125/EC ,  the RoHS Directive 2011/65/EU  and carries the -marking accordingly.  
 

 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.  
 
Additional Information:   

1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. 
The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test 
reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.  

2) This product was tested in a typical HP environment. 
 

Palo Alto, CA 
 

17-02-2020 Gilles Soulard, Manager 

 Product Compliance Center  

  

Enforced Local contact for regulatory topics only:  

EU: HP Deutschland  GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 
U.S.:  HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

http://www.hp.eu/certificates 
 

  

Click here to go to the translation(s) 
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Hardware certification report Approved

Private product ID:  14466594106092990
Shared product ID:  400058761
Submission ID:  1152921505690179390
Submission date:  6/2/2020
Completion date:  6/2/2020
Company:  HP Inc.
Product name:  HP ProBook 445/455 G7 Notebook PC - 92.08.00 test
Category:  Device
Product type:  Other Device
Qualification level:  Certified for Microsoft Windows 10 Client family version 2004, x64 
   Certified as Declarative INF
Marketing name:  HP ProBook 445/455 G7 Notebook PC
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HP Planet Partners Brasil

Como participar O programa Solicitar Coleta

Recicle hoje para um amanhã melhor
HP Planet Partners - Há mais de 25 anos fazendo a diferença

Garantir a segurança e saúde dos funcionários, parceiros e clientes HP é a nossa maior prioridade. Em decorrência da atual situação do
Covid-19 as operações de logística reversa poderão sofrer impactos, aumentando o período de coletas. Em caso de dúvidas, entre em

contato via e-mail: reciclagem@hp.com ou via call center 0 800 724 8253

   

 Explorar Comprar Suporte Buscar  

Menu
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A HP oferece reciclagem gratuita e prática
Os clientes da HP tornaram possível que centenas de milhões de cartuchos de impressão Originais HP não fossem enviados para
aterros sanitários, reciclando-os por meio do programa HP Planet Partners. Recicle hoje para um amanhã melhor.

Importante!

Use este processo somente para cartuchos, garrafas de tinta e toners HP. Não use para devoluções por garantia, cartuchos, garrafas
de tinta ou toners que não sejam da HP ou cartuchos recarregados ou remanufaturados.

Opções de reciclagem

Reciclagem de equipamentos, baterias e embalagens HP 
Mais informação

Retorno de cartuchos de tinta e Toners HP

Entrega em lojas autorizadas

Retorne seus cartuchos e garrafas de tintas HP.
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Buscar

Digite o seu CEP para encontrar um ponto Ecobin mais próximo para entrega dos seus cartuchos e garrafas de tinta HP para
reciclagem.

Esqueceu o seu CEP?

Veja as lojas autorizadas

Solicitar coleta

1.Ou ligue para nosso Call Center

Coleta no local

Para cartuchos de toner HP LaserJet, cartuchos e garrafas de tinta HP. Coleta de 5 ou mais cartuchos no local.

Cuidar do meio ambiente é muito simples.

Somente 4 passos para proteger o planeta:

0 800 724 8253

e obtenha informações sobre o Programa HP Planet Partners.

Você pode também esclarecer qualquer dúvida ou solicitar suporte para o preenchimento do formulário on line para a solicitação
de sua coleta
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Em um prazo médio de 10 dias úteis, a transportadora passará para recolher os pacotes. A reciclagem não tem custo ao cliente.
Quantidade mínima a entregar: 5 unidades de cartuchos de toner ou tinta.

2. Embalar os cartuchos.

Podem ser utilizadas caixas de suprimento de impressão ou qualquer caixa de papelão, que só deverá ser lacrada pelo cliente
após a conferência da HP
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3. Logística Reversa

Após sua solicitação de reciclagem, a HP enviará orientações sobre os procedimentos em até 48 horas.

4. Reciclagem

Uma vez recolhido um volume considerável de cartuchos, estes serão encaminhados para o Centro de Reciclagem da HP Brasil. As
matérias-primas são processadas para produzir novos cartuchos, partes e peças de impressoras HP e outros itens para diversos
segmentos industriais.

 

 

Caso queira solicitar coleta para a campanha Planet Partners e Você - Reciclagem Solidária, clique aqui.

Programa de Reciclagem de Equipamentos HP Brasil

Reciclagem de equipamentos, baterias e embalagens HP.

Formulários para Solicitação de Coleta

Formulário para Solicitação de Coleta para Reciclagem de Cartuchos e Toners HP

Formulário para Solicitação de Coleta para Reciclagem de Equipamentos HP

Formulário para Solicitação de Reciclagem de Baterias HP

Formulário para Solicitação de Coleta e Reciclagem dos Ecobins nos Pontos de Vendas cadastrados

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com investidores

Impacto sustentável

Relações Públicas (POR)

A Oficina

Como comprar

Loja Online

Ligue para um revendedor

HP

Encontre um revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Registrar seu produto

Verificar o status do reparo

Parceiros da HP

Programa HP Partner First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

País/Região :    Brasil

Permaneça conectado
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© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
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Datasheet

HP 39.6 cm (15.6") Essential
Backpack

Contemporary styling with
quick access for your daily
travels.

A different approach to traditional design
● Conveniently access the exterior vertical pocket, unveiling a distinctive Steel
Blue lining, for storing accessories and everyday go to items.

Appreciable quality and comfort
● Designed for daily comfort with breathable mesh covered, padded,
ergonomically shaped, adjustable shoulder straps and fully padded back panel.

Everything has its place
● Pockets with purpose include a dedicated internal compartment for laptops up
to 39.6 cm (15.6in), along with multiple organizer pockets for pens, cell
phone, and accessories.
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Datasheet

HP 39.6 cm (15.6") Essential Backpack

Compatibility Fits platforms up to 39.6 cm (15.6") diagonal screen size

Dimensions Out of Package: 310 x 100 x 445 mm
Packed: 312 x 102 x 447 mm

Weight Out of Package: 0.465 kg
Packed: 0.5 kg

Warranty 1 year limited warranty

Additional information P/N: K0B39AA #ABB
UPC/EAN code: 888793502013

Country of Origin China

What's in the box Backpack

The product could differ from the images shown. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained
herein is subject to change without notice. Specific features may vary frommodel to model. The only warranties for HP products and
services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be
construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

09/14
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Informação Básica
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© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial,
propriedade do titular e utilizada pela
Hewlett-Packard Company sob licença.
Intel é uma marca comercial da Intel
Corporation nos EUA e noutros países e é
utilizada sob licença. Microsoft e Windows
são marcas registadas da Microsoft
Corporation nos E.U.A.

As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As únicas garantias que cobrem os
produtos e serviços da HP são
estabelecidas exclusivamente na
documentação de garantia que os
acompanha. Neste documento, nenhuma
declaração deverá ser interpretada como a
constituição de garantia adicional. A HP
não se responsabiliza por erros técnicos e
editoriais ou omissões neste documento.

Primeira edição: agosto de 2013

Número de publicação do documento:
735339-131
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1 Introdução ao HP Client Security
Manager

O HP Client Security permite-lhe proteger os seus dados, dispositivo e identidade, aumentando
assim a segurança do seu computador.

Os módulos de software disponíveis para o seu computador podem variar consoante o seu modelo.

Os módulos de software do HP Client Security podem estar pré-instalados, pré-carregados ou
disponíveis para transferência no web site da HP. Para obter mais informações, visite
http://www.hp.com.

NOTA: As instruções neste manual estão escritas segundo o pressuposto que os módulos de
software do HP Client Security já estão instalados.

Funcionalidades do HP Client Security
A tabela seguinte descreve as funcionalidades essenciais dos módulos do HP Client Security.

Funcionalidades do HP Client Security 1
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Módulo Funcionalidades essenciais

HP Client Security Manager Os administradores podem executar as seguintes funções:

● Proteger o seu computador antes de o Windows® iniciar

● Proteger a sua conta do Windows utilizando uma autenticação
segura

● Gerir o seu início de sessão e palavras-passes para websites e
aplicações

● Alterar facilmente a palavra-passe do seu sistema operativo
Windows

● Utilizar impressões digitais para segurança e comodidade
extras

● Configurar um smart card, cartão sem contacto ou cartão de
proximidade para autenticação

● Utilizar o seu telefone Bluetooth como método de identificação

● Definir um PIN para expandir as suas opções de autenticação

● Configurar políticas de início de sessão e de sessão

● Criar cópias de segurança e restaurar os dados do programa

● Adicionar mais aplicações, tais como HP Drive Encryption, HP
File Sanitizer, HP Trust Circles, HP Device Access Manager e
HP Computrace

Os utilizadores gerais podem executar as seguintes funções:

● Ver as definições do Estado de encriptação e Device Access
Manager.

● Ativar o Computrace.

● Configurar as Preferências e as opções de Cópia de Segurança
e Restauro.

Password Manager Os utilizadores gerais podem executar as seguintes funções:

● Organizar e configurar nomes de utilizador e palavras-passe.

● Criar palavras-passe mais seguras para melhorar a segurança
das contas de correio eletrónico e contas da Web. O Password
Manager preenche e submete automaticamente as
informações.

● Otimizar o processo de início de sessão com a funcionalidade
Início de Sessão Único, que memoriza automaticamente e
aplica as credenciais de utilizador.

● Marcar uma conta como comprometida, para que possa ser
alertado para outra(s) conta(s) com credenciais semelhantes.

● Importar dados de início de sessão de um navegador
compatível.

HP Drive Encryption (apenas alguns modelos) ● Fornece a encriptação completa e ao nível do volume para a
unidade de disco rígido.

● Força a autenticação antes de arranque para desencriptar e
aceder aos dados.

● Oferece a opção de ativar unidades de autoencriptação (apenas
alguns modelos).

2 Capítulo 1   Introdução ao HP Client Security Manager
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Módulo Funcionalidades essenciais

HP Device Access Manager ● Permite aos gestores de TI controlarem o acesso a dispositivos
com base em perfis de utilizador.

● Impede que utilizadores não autorizados retirem dados
utilizando suportes de armazenamento externos e introduzam
vírus no sistema partir de suportes de dados externos.

● Permite aos administradores desativarem o acesso a
dispositivos de comunicação de indivíduos específicos ou
grupos de utilizadores.

HP Trust Circles ● Protege ficheiros e documentos.

● Encripta ficheiros em pastas especificadas pelo utilizador e
protege-os dentro de um círculo de confiança.

● Permite que os ficheiros sejam utilizados e partilhados apenas
por membros do círculo de confiança.

Recuperação de Roubo (Computrace, adquirido em
separado)

● Requer a compra separada de subscrições de controlo e
rastreio para ser ativado.

● Fornece o rastreio de ativos protegidos.

● Monitoriza a atividade de utilizadores, assim como alterações
no hardware e software.

● Permanece ativo mesmo se a unidade de disco rígido for
reformatada ou substituída.

Descrição do produto HP Client Security e exemplos de
utilização comum

A maioria dos produtos HP Client Security possui autenticação de utilizador (normalmente uma
palavra-passe) e uma cópia de segurança administrativa para obter o acesso se as palavras-passe
forem perdidas, esquecidas ou não estiverem disponíveis ou sempre que a segurança empresarial
necessitar do acesso.

NOTA: Alguns dos produtos HP Client Security estão concebidos para restringir o acesso a dados.
Os dados devem ser encriptados quando são tão importantes que o utilizador prefira perder as
informações a vê-las comprometidas. Recomenda-se que seja criada uma cópia de segurança de
todos os dados num local seguro.

Password Manager

O Password Manager armazena nomes de utilizador e palavras-passe e pode ser utilizado para:

● Guardar nomes de início de sessão e palavras-passe para o acesso à Internet ou ao correio
eletrónico.

● Iniciar automaticamente a sessão do utilizador num web site ou correio eletrónico.

● Gerir e organizar autenticações.

● Selecionar um ativo da Web ou rede e aceder diretamente à hiperligação.

● Ver nomes e palavras-passe sempre que necessário.
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● Marcar uma conta como comprometida, para que possa ser alertado para outra(s) conta(s) com
credenciais semelhantes.

● Importar dados de início de sessão de um navegador compatível.

Exemplo 1: Uma agente de aquisições de um grande fabricante faz a maior parte das suas
transações empresariais através da Internet. Também visita frequentemente vários web sites
populares que necessitam de informações de inicio de sessão. Ela conhece as questões de
segurança, por isso não utiliza a mesma palavra-passe em todas as contas. A agente de aquisições
decidiu utilizar o Password Manager para fazer a correspondência entre as várias hiperligações da
Web e os vários nomes de utilizador e palavras-passe. Quando ela inicia sessão num web site, o
Password Manager apresenta automaticamente as credenciais. Se ela quiser ver os nomes de
utilizador e as palavras-passe, o Password manager pode ser configurado para as apresentar.

O Password Manager também pode ser utilizado para gerir e organizar as autenticações. Esta
ferramenta vai permitir ao utilizador selecionar um ativo da Web ou rede e aceder diretamente à
hiperligação. O utilizador também pode visualizar os nomes de utilizador e as palavras-passe sempre
que necessário.

Exemplo 2: Um funcionário empenhado foi promovido e agora vai gerir todo o departamento de
contabilidade. A equipa tem de iniciar sessão em várias contas de cliente na Web, cada uma
utilizando diferentes informações de início de sessão. As informações de início de sessão têm de ser
partilhadas com outros funcionários, por isso a confidencialidade é essencial. O funcionário decide
organizar todas as hiperligações da Web, ou nomes de utilizador da empresa e as palavras-passe no
Password Manager. No final o funcionário implementa o Password Manager junto dos funcionários
para que estes possam trabalhar em contas Web e sem terem de saber as credenciais de início de
sessão que estão a utilizar.

HP Drive Encryption (apenas alguns modelos)

O HP Drive Encryption é utlizado para restringir o acesso aos dados em toda a unidade de disco
rígido ou numa unidade secundária. O Drive Encryption também pode gerir unidades de
autoencriptação.

Exemplo 1: Um médico quer certificar-se de que apenas ele pode aceder aos dados na unidade de
disco rígido do seu computador. O médico ativa o Drive Encryption, que requer a autenticação antes
de arranque antes do início de sessão no Windows. Depois de configurado, não é possível aceder à
unidade de disco rígido sem uma palavra-passe antes que o sistema operativo inicie. O médico pode
otimizar ainda mais a segurança da unidade se escolher encriptar os dados com a opção de unidade
de autoencriptação.

Exemplo 2: Um administrador hospitalar pretende garantir que apenas os médicos e pessoal
autorizado podem aceder aos dados no computador local, sem terem de partilhar palavras-passe
pessoais. O departamento de TI adiciona o administrador, os médicos e o pessoal autorizado como
utilizadores do Drive Encryption. Agora, apenas o pessoal autorizado pode arrancar o computador ou
domínio utilizando o respetivo nome de utilizador e palavra-passe.

HP Device Access Manager (apenas alguns modelos)

O HP Device Access Manager permite a um administrador restringir e gerir o acesso a hardware. O
Device Access Manager pode ser utilizado para bloquear o acesso não autorizado a unidades flash
USB onde os dados possam ser copiados. Também pode restringir o acesso a unidades de CD/
DVD, controlar dispositivos USB, ligações de rede, etc. Um exemplo poderia ser uma situação na
qual os vendedores externos precisem de acesso aos computadores da empresa mas quer não
possam copiar os dados para uma unidade USB.

Exemplo 1: Um gestor de uma empresa de fornecimento médico trabalha frequentemente com
registos médicos pessoais, assim como informações comerciais. Os funcionários precisam de
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acesso a estes dados, mas é extremamente importante que os dados não sejam removidos do
computador através de uma unidade USB ou de qualquer outro suporte de armazenamento externo.
A rede é segura, mas oc computadores possuem gravadores de CD e portas USB que podem
permitir que os dados sejam copiados ou roubados. O gestor utiliza o Device Access Manager para
desativar as portas USB e os gravadores de CD para que não possam ser utilizados. Apesar de as
portas USB estarem desbloqueadas, o rato e o teclado continuarão a funcionar.

Exemplo 2: Uma empresa de seguros não quer que os seus funcionários instalem ou transfiram
software ou dados pessoais de casa. Alguns funcionários precisam de acesso às portas USB de
todos os computadores. O gestor de TI utiliza o Device Access Manager para permitir o acesso a
alguns funcionários e a bloquear o acesso externo a outros.

Computrace (adquirido em separado)

O Computrace (adquirido em separado) é um serviço que pode rastrear a localização de um
computador roubado sempre que o utilizador acede à Internet. O Computrace também pode ajudar a
gerir e localizar computadores à distância, assim como monitorizar a utilização e as aplicações do
computador.

Exemplo 1: O diretor de uma escola pediu ao departamento de TI que monitorize todos os
computadores da escola. Depois de fazer o inventário dos computadores, o administrador de TI
registou todos os computadores no Computrace para que estes possam ser rastreados no caso de
alguma vez serem roubados. Recentemente, a escola descobriu que vários computadores tinha
desaparecido, por isso o administrador de TI alertou as autoridades e os representantes do
Computrace. Os computadores foram localizados e devolvidos à escola pelas autoridades.

Exemplo 2: Uma agência imobiliária precisa de gerir e atualizar todos os computadores por todo o
mundo. Eles utilizam o Computrace para monitorizar e atualizar os computadores sem terem de
enviar um técnico de TI pessoalmente a cada computador.

Alcançar objetivos essenciais de segurança
Os módulos do HP Client Security podem trabalhar em conjunto para fornecer uma solução para
diversas questões de segurança, incluindo objetivos essenciais de segurança:

● Proteger contra roubo direcionado

● Restringir o acesso a dados sensíveis

● Prevenir o acesso não autorizado a partir de localizações internas ou externas

● Criar políticas de palavras-passe seguras

Alcançar objetivos essenciais de segurança 5
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Proteger contra roubo direcionado

Um exemplo de roubo direcionado seria o roubo de um computador com dados confidenciais e
informações de cliente no ponto de verificação de segurança de um aeroporto. As seguintes
funcionalidades ajudam a proteger contra o roubo direcionado:

● A funcionalidade de autenticação antes de arranque, se ativada, ajuda a impedir o acesso ao
sistema operativo.

◦ HP Client Security—Ver HP Client Security na página 13.

◦ HP Drive Encryption—Ver HP Drive Encryption (apenas alguns modelos) na página 31.

● A encriptação ajuda a garantir que não possível aceder aos dados mesmo se a unidade de
disco rígido for removida instalada num sistema não seguro.

● O Computrace pode rastrear a localização do computador após o roubo.

◦ Computrace—Ver Recuperação de roubo (apenas alguns modelos) na página 55.

Restringir o acesso a dados sensíveis

Imagine que um auditor contratado está a trabalhar no local e tem acesso a um computador para
rever dados financeiros sensíveis. O auditor não deve poder imprimir os ficheiros ou guardá-lo num
dispositivo gravável, como um CD. A seguinte funcionalidade ajuda a restringir o acesso aos dados:

● O HP Device Access Manager permite aos gestores de TI restringirem o acesso a dispositivos
de comunicação de forma que não seja possível copiar informações sensíveis da unidade de
disco rígido. Consulte Vista Sistema na página 45.

Prevenir o acesso não autorizado a partir de localizações internas ou
externas

O acesso não autorizado a um computador empresarial não seguro implica um risco muito elevado
para os recursos de rede empresarial, tais como informações dos serviços financeiros, um executivo,
ou a equipa de Investigação e Desenvolvimento, e para informações privadas, tais como registos
hospitalares e registos financeiros pessoais. As seguintes funcionalidades ajudam a prevenir o
acesso não autorizado:

● A funcionalidade de autenticação antes de arranque, se ativada, ajuda a impedir o acesso ao
sistema operativo. Consulte HP Drive Encryption (apenas alguns modelos) na página 31.

● O HP Client Security ajuda a garantir que um utilizador não autorizado não consegue obter
palavras-passe ou aceder a aplicações protegidas por palavra-passe. Consulte HP Client
Security na página 13.

● O HP Device Access Manager permite aos gestores de TI restringirem o acesso a dispositivos
graváveis de forma que não seja possível copiar informações sensíveis da unidade de disco
rígido. Consulte HP Device Access Manager (apenas alguns modelos) na página 44.

Criar políticas de palavras-passe seguras

Se for implementada uma política empresarial que requeira a utilização de uma política de palavras-
-passe para dezenas de aplicações baseadas na Web e bases de dados, o Password Manager
oferece um repositório protegido para as palavras-passe e a conveniência do Início de Sessão
Único. Consulte Password Manager na página 19.
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Elementos adicionais de segurança

Atribuição de funções de segurança

Na gestão da segurança informática (especialmente para organizações de grande dimensão), uma
prática importante é a divisão de responsabilidades e direitos entre os diferentes tipos de
administradores e utilizadores.

NOTA: Numa organização de pequena dimensão ou para uso individual, estas funções podem ser
detidas pela mesma pessoa.

No HP Client Security, as funções e responsabilidades de segurança podem ser divididas da
seguinte forma:

● Gestor de Segurança - define o nível de segurança da empresa ou rede e determina as
funcionalidades de segurança a implementar, tais como o Drive Encryption.

NOTA: Muitas das funcionalidades do HP Client Security podem ser personalizadas pelo
gestor de segurança em colaboração com a HP. Para obter mais informações, visite
http://www.hp.com.

● Administrador de TI - aplica e gere as funcionalidades de segurança definidas pelo gestor de
segurança. Também ativa e desativa algumas funcionalidades. Por exemplo, se o gestor de
segurança decidiu implementar smart cards, o administrador de TI pode ativar o modo palavra-
-passe e o modo smart card.

● Utilizador - utiliza as funcionalidades de segurança. Por exemplo, se o gestor de segurança e o
administrador de TI ativaram o modo smart card para o sistema, o utilizador pode configurar o
PIN do smart card e utilizá-lo para a autenticação.

CUIDADO: Recomenda-se que os administradores sigam as "melhores práticas" na restrição dos
privilégios do utilizador final e na restrição do acesso dos utilizadores.

Não devem ser concedidos privilégios administrativos a utilizadores não autorizados.

Gerir as palavras-passe do HP Client Security

A maioria das funcionalidades do HP Client Security estão protegidas por palavra-passe. A tabela
seguinte lista as palavras-passe utilizadas mais frequentemente, o módulo de software onde a
palavra-passe está configurada e a função da palavra-passe.

As palavras-passe que são configuradas e utilizadas apenas por administradores de TI também
estão indicadas nesta tabela. Todas as restantes palavras-passe podem ser configuradas por
utilizadores normais ou administradores.

Palavra-passe do HP Client
Security

Configurada no seguinte
módulo

Função

Palavra-passe de início de
sessão do Windows

Painel de Controlo do
Windows ou HP Client
Security

Pode ser utilizado para o início de sessão
manual e para autenticação para aceder
às várias funcionalidades do HP Client
Security.
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Palavra-passe do HP Client
Security

Configurada no seguinte
módulo

Função

Palavra-passe da Cópia de
Segurança e Recuperação do
HP Client Security

HP Client Security, por
utilizador individual

Protege o acesso ao ficheiro da Cópia de
Segurança e Recuperação do HP Client
Security.

PIN do Smart Card Credential Manager Pode ser utilizado como autenticação
multifator.

Pode ser utilizado como autenticação do
Windows.

Autentica utilizadores do Drive Encryption,
se o smart card estiver selecionado.

Criar uma palavra-passe segura

Ao criar palavras-passe, tem de seguir todas as especificações definidas pelo programa. No entanto,
deve considerar as seguintes orientações para o ajudar a criar palavras-passe seguras e reduzir as
hipóteses de a sua palavra-passe ficar comprometida:

● Utilize palavras-passe com mais de 6 carateres, de preferência mais de 8.

● Misture letras maiúsculas e minúsculas na sua palavra-passe.

● Sempre que possível, misture carateres alfanuméricos e inclua carateres especiais e marcas de
pontuação.

● Substitua as letras de uma palavra-chave por carateres especiais ou números. Por exemplo,
pode utilizar o número 1 para as letras l ou L.

● Combine palavras de 2 ou mais idiomas.

● Divida uma palavra ou frase com números ou carateres especiais no meio, por exemplo:
“Maria2-2Gato45.”

● Não utilize uma palavra-passe que esteja no dicionário.

● Não utilize o seu nome na palavra-passe, ou outras informações pessoais, tais como a data de
nascimento, nomes de animais de estimação ou nome da mãe, mesmo se os escrever ao de
trás para a frente.

● Mude frequentemente as palavras-passe. Pode alterar apenas alguns carateres na palavra-
-passe.

● Se escrever a sua palavra-passe, não a guarde num local normalmente visível próximo do
computador.

● Não guarde a palavra-passe num ficheiro, tal como numa mensagem de correio eletrónico, do
computador.

● Não partilhe contas ou divulgue a sua palavra-passe.

Efetuar a cópia de segurança das credenciais e definições

Pode utilizar a ferramenta de Cópia de Segurança e Restauro do HP Client Security como
localização central a partir da qual pode efetuar a cópia de segurança e o restauro das credenciais
de segurança de alguns dos módulos do HP Client Security instalados.
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2 Informação básica

A fim de configurar o HP Client Security para utilização com as suas credenciais, inicie o HP Client
Security de uma das seguintes formas. Assim que o assistente tiver sido concluído por um utilizador,
não pode ser iniciado novamente por esse utilizador.

1. No ecrã Iniciar ou Aplicações, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque em HP Client Security Gadget
(Windows 7).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque no ícone HP Client Security na área de
notificação e em seguida selecione Abrir HP Client Security.

2. O assistente de configuração do HP Client Security é iniciado com a página de boas-vindas
apresentada.

3. Leia o ecrã de boas-vindas, verifique a sua identidade escrevendo a sua palavra-passe do
Windows e clique ou toque em Seguinte.

É-lhe pedido que crie uma palavra-passe, se ainda não tiver criado uma palavra-passe do
Windows. É necessária uma palavra-passe do Windows para proteger a sua conta do Windows
contra o acesso por pessoas não autorizadas e para utilizar as funcionalidades do HP Client
Security.

4. Na página HP SpareKey, selecione três perguntas de segurança. Introduza uma resposta para
cada pergunta e em seguida clique em Seguinte. Também são permitidas perguntas
personalizadas. Para obter mais informações, consulte HP SpareKey – Recuperação da
palavra-passe na página 15.

5. Na página Impressões digitais, registe pelo menos o número mínimo de impressões digitais
obrigatórias e em seguida clique ou toque em Seguida. Para obter mais informações, consulte
Impressões digitais na página 13.

6. Na página Encriptação de dados, ative a encriptação, crie a cópia de segurança da chave e em
seguida clique ou toque em Seguinte. Para mais informações, consulte a Ajuda do software
HP Drive Encryption.

NOTA: Isto aplica-se a um cenário em que o utilizador é um administrador e o assistente de
configuração do HP Client Security não foi configurado previamente por um administrador.
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7. Na última página do assistente, clique ou toque em Concluir.

Esta página fornece o estado das funcionalidades e credenciais.

8. O assistente de configuração do HP Client Security assegura a ativação das funcionalidades
Just In Time Authentication e File Sanitizer. Para mais informações, consulte a Ajuda do
software HP Device Access Manager e a Ajuda do software HP File Sanitizer.

NOTA: Isto aplica-se a um cenário em que o utilizador é um administrador e o assistente de
configuração do HP Client Security não foi configurado previamente por um administrador.

Abrir o HP Client Security
Pode abrir a aplicação HP Client Security através de uma das seguintes formas:

NOTA: É necessário concluir o assistente de configuração do HP Client Security antes de ser
possível iniciar a aplicação HP Client Security.

▲ No ecrã Iniciar ou Aplicações, clique ou toque na aplicação HP Client Security.

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque em HP Client Security Gadget
(Windows 7).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique ou toque no ícone HP Client Security na área de
notificação e em seguida selecione Abrir HP Client Security.
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3 Guia de Configuração Rápida para
Pequenas Empresas

Este capítulo destina-se a demonstrar os passos básicos para ativar as opções mais comuns e úteis
do HP Client Security para Pequenas Empresas. Com as várias ferramentas e opções deste
software, poderá otimizar as suas preferências e configurar o seu controlo de acesso. O essencial
deste Guia de Configuração Rápida consiste em colocar cada módulo em execução, da forma mais
fácil e rápida. Para obter informações adicionais, selecione o módulo que lhe interessa e de seguida
clique no botão ? ou Ajuda no canto superior direito. O botão vai apresentar automaticamente
informações para o ajudar na janela atualmente aberta.

Informação básica
1. No ambiente de trabalho do Windows, abra o HP Client Security fazendo duplo clique no ícone

do HP Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de
tarefas.

2. Introduza a sua palavra-passe do Windows ou crie uma palavra-passe do Windows.

3. Conclua a configuração do HP Client Security Manager.

Para configurar o HP Client Security para exigir autenticação apenas uma vez durante o início de
sessão do Windows, consulte Funcionalidades de segurança na página 28.

Password Manager
Todos nós temos imensas palavras-passe - especialmente se acedemos regularmente a web sites
ou utilizamos aplicações que exigem o início de sessão. O utilizador normal ou utiliza a mesma
palavra-passe para todas as aplicações e web sites ou é criativo e esquece rapidamente a palavra-
-passe de cada aplicação.

O Password Manager pode memorizar automaticamente as suas palavras-passe ou dar-lhe a
possibilidade de identificar que sites deve memorizar e omitir. Assim que inicia sessão no
computador, o Password Manager vai fornecer-lhe as suas palavras-passe ou credenciais para as
aplicações ou web sites participantes.

Quando acede a uma aplicação ou a um web site que necessite de credenciais, o Password
Manager vai reconhecer automaticamente o site e perguntar-lhe se pretende que o software
memorize as suas informações. Se pretender excluir determinados sites, pode recusar o pedido.

Para começar a guardar localizações na web, nomes de utilizador e palavras-passe:

1. Por exemplo, navegue para um web site ou aplicação participante e depois clique no ícone do
Password Manager no canto superior esquerdo da página Web para adicionar a autenticação
Web.

2. Dê um nome à hiperligação (opcional) e introduza um nome de utilizador e uma palavra-passe
no Password manager.
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3. Quando terminar, clique no botão OK.

4. O Password Manager também pode guardar o seu nome de utilizador e palavra-passe para
partilhas de rede ou unidades de rede mapeadas.

Ver e gerir as autenticações guardadas no Password Manager

O Password Manager permite-lhe visualizar, gerir, fazer a cópia de segurança e iniciar as suas
autenticações a partir de uma localização central. O Password Manager também suporta o início de
locais guardados a partir do Windows.

Para abrir o Password Manager, utilize a combinação de teclas do teclado Ctrl+tecla do Windows+h
para abrir o Password Manager e de seguida clique em Iniciar sessão para iniciar e autenticar o
atalho guardado.

A opção Editar do Password Manager permite-lhe visualizar e modificar o nome, o nome de início
sessão e até revelar as palavras-passe.

O HP Client Security para Pequenas Empresas permite efetuar a cópia de segurança de todas as
credenciais e definições e/ou copiá-las para outro computador.

HP Device Access Manager 
O Device Access Manager pode ser utilizado para restringir a utilização de vários dispositivos de
armazenamento internos e externos para que os seus dados permaneçam seguros na unidade de
disco rígido, nunca saindo das suas instalações. Um exemplo seria permitir a um utilizador aceder
aos seus dados mas impedi-los de copiá-los para um CD, leitor de música pessoal ou dispositivo de
memória USB.

1. Abra o Device Access Manager (consulte Abrir o Device Access Manager na página 44).

É apresentado o acesso do utilizador atual.

2. Para alterar o acesso de utilizadores, grupos ou dispositivos, clique ou toque em Alterar. Para
obter mais informações, consulte Vista Sistema na página 45.

HP Drive Encryption
O HP Drive Encryption é utilizado para proteger os seus dados, encriptando toda a unidade de disco
rígido. Os dados na sua unidade de disco rígido permanecerão protegidos se o seu PC for roubado
e/ou se a unidade de disco rígido for removida do computador original e colocada noutro
computador.

Um benefício de segurança adicional é que o Drive Encryption exige que se autentique corretamente
utilizando o seu nome de utilizador e palavra-passe antes de o sistema operativo iniciar. Este
processo chama-se autenticação antes de arranque.

Para tornar tudo ainda mais fácil, os vários módulos de software sincronizam automaticamente as
palavras-passe, incluindo as contas de utilizador do Windows, os domínios de autenticação, o HP
Drive Encryption, o Password Manager e o HP Client Security.

Para configurar o HP Drive Encryption durante a configuração inicial com o assistente de
Configuração do HP Client Security, consulte Informação básica na página 9.
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4 HP Client Security

A página inicial do HP Client Security é a localização central para fácil acesso às funcionalidades,
aplicações e definições do HP Client Security. A página inicial está dividida em três secções:

● DADOS – Fornece acesso a aplicações utilizadas para gerir a segurança dos dados.

● DISPOSITIVO – Fornece acesso a aplicações utilizadas para gerir a segurança dos
dispositivos.

● IDENTIDADE – Fornece registo e gestão de credenciais de autenticação.

Mova o cursor sobre o mosaico de uma aplicação para visualizar uma descrição da mesma.

O HP Client Security poderá fornecer ligações para definições do utilizador e administrativas no
fundo de uma página. O HP Client Security fornece acesso a definições e funcionalidades avançadas
tocando ou clicando no ícone da engrenagem (definições).

Funcionalidades, aplicações e definições de identidade
As funcionalidades, aplicações e definições de identidade fornecidas pelo HP Client Security ajudam-
-no a gerir vários aspetos da sua identidade digital. Clique ou toque num dos seguintes mosaicos na
página inicial do HP Client Security e em seguida introduza a sua palavra-passe do Windows:

● Impressões digitais – Regista e gere a sua credencial de impressão digital.

● SpareKey – Configura e gere a sua credencial HP SpareKey, que pode ser utilizada para iniciar
sessão no seu computador se as outras credenciais foram perdidas ou colocadas fora do sítio.
Permite-lhe igualmente repor a sua palavra-passe esquecida.

● Palavra-passe do Windows – Fornece acesso fácil para alterar a sua palavra-passe do
Windows.

● Dispositivos Bluetooth – Permite-lhe registar e gerir os seus dispositivos Bluetooth.

● Cartões – Permite-lhe registar e gerir os seus smart cards, cartões sem contactos e cartões de
proximidade.

● PIN – Permite-lhe registar e gerir a sua credencial PIN.

● RSA SecurID – Permite-lhe registar e gerir a sua credencial RSA SecurID (se a configuração
adequada estiver implementada).

● Gestor de palavras-passes – Permite-lhe gerir palavras-passes para as suas contas online e
aplicações.

Impressões digitais

O assistente de configuração do HP Client Security guia-o ao longo do processo de configuração, ou
“registo”, das suas impressões digitais.
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Pode também registar ou eliminar as suas impressões digitais na página Impressões digitais, à qual
pode aceder clicando ou tocando no ícone Impressões digitais na página inicial do HP Client
Security.

1. Na página Impressões digitais, deslize um dedo até ser registado com êxito.

O número de dedos necessários para ser registado é indicado na página. Os dedos indicador
ou do meio são preferíveis.

2. Para eliminar impressões digitais previamente registadas, clique ou toque em Eliminar.

3. Para registar dedos adicionais, clique ou toque em Registar uma impressão digital adicional.

4. Clique ou toque em Guardar antes de sair da página.

CUIDADO: Quando regista impressões digitais através do assistente, as informações das
impressões digitais apenas são guardadas depois de clicar em Seguinte. Se deixar o computador
inativo durante algum tempo, ou fechar o programa, as alterações que efetuou não são guardadas.

▲ Para aceder às Definições administrativas de impressões digitais, onde os administradores
podem especificar o registo, a precisão e outras definições, clique ou toque em Definições
administrativas (requer privilégios administrativos).

▲ Para aceder às Definições do utilizador de impressões digitais, onde pode especificar definições
que determinam o aspeto e o comportamento do reconhecimento de impressões digitais, clique
ou toque em Definições do utilizador.

Definições administrativas de impressões digitais

Os administradores podem especificar o registo, a precisão e outras definições para um leitor. São
necessários privilégios administrativos.

▲ Para aceder às Definições administrativas para a credencial de impressão digital, clique ou
toque em Definições administrativas na página Impressões digitais.

● Registo de utilizador – Escolha o número mínimo e máximo de impressões digitais que um
utilizador tem permissão para registar.

● Reconhecimento – Mova o cursor de deslocamento para ajustar a sensibilidade do leitor de
impressões digitais quando deslizar o dedo.

Se a sua impressão digital não for reconhecida de forma consistente, poderá necessitar de uma
definição de reconhecimento mais baixa. Uma definição mais alta aumenta a sensibilidade a
variações nas passagens de impressões digitais e, por conseguinte, diminui a possibilidade de
uma falsa aceitação. A definição Média-Alta fornece uma boa combinação de segurança e
comodidade.
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Definições do utilizador de impressões digitais

Na página Definições do utilizador de impressões digitais, pode especificar definições que
determinam o aspeto e o comportamento do reconhecimento de impressões digitais.

▲ Para aceder às Definições do utilizador para a credencial de impressão digital, clique ou toque
em Definições do utilizador na página Impressões digitais.

● Ativar o retorno de som – Por predefinição, o HP Client Security fornece-lhe um retorno de
áudio quando uma impressão digital foi passada, reproduzindo diferentes sons para eventos
específicos do programa. Pode atribuir novos sons a estes eventos através do separador Sons
na definição Som no Painel de Controlo do Windows, ou, para desativar o retorno de som,
desmarque a caixa de verificação.

● Mostrar retorno da qualidade de leitura – Para visualizar todas as passagens,
independentemente da qualidade, marque a caixa de verificação. Para visualizar apenas
passagens de boa qualidade, desmarque a caixa de verificação.

HP SpareKey – Recuperação da palavra-passe

O HP SpareKey permite-lhe aceder ao seu computador (em plataformas suportadas) respondendo a
três perguntas de segurança.

O HP Client Security pede-lhe para configurar a sua HP SpareKey pessoal durante a configuração
inicial no assistente de configuração do HP Client Security.

Para configurar a sua HP SpareKey:

1. na página HP SpareKey do assistente, selecione três perguntas de segurança e em seguida
introduza uma resposta para cada pergunta.

Pode selecionar uma pergunta a partir de uma lista predefinida ou escrever a sua própria
pergunta.

2. Clique ou toque em Registar.

Para eliminar a sua HP SpareKey:

▲ Clique ou toque em Eliminar a sua SpareKey.

Depois de configurar a sua SpareKey, pode aceder ao seu computador utilizando a sua SpareKey a
partir de um ecrã de início de sessão de autenticação na ligação ou do ecrã de boas-vindas do
Windows.

Pode selecionar diferentes perguntas ou alterar as suas respostas na página SpareKey, à qual pode
aceder a partir do mosaico Recuperação da palavra-passe na página inicial do HP Client Security.

Para aceder às Definições do HP SpareKey, onde um administrador pode especificar definições
relacionadas com a credencial HP SpareKey, clique em Definições (requer privilégios
administrativos).

Definições do HP SpareKey

Na página Definições da HP SpareKey, pode especificar definições que determinam o
comportamento e a utilização da credencial HP SpareKey.

▲ Para iniciar a página Definições da HP SpareKey, clique ou toque em Definições na página HP
SpareKey (requer privilégios administrativos).
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Os administradores podem selecionar as seguintes definições:

● Especifique as perguntas que são apresentadas a cada utilizador durante a configuração da HP
SpareKey.

● Adicione até três perguntas de segurança personalizadas para incluir na lista apresentada aos
utilizadores.

● Escolha se deve permitir ou não que os utilizadores escrevam as suas próprias perguntas de
segurança.

● Especificar que ambientes de autenticação (Windows ou autenticação na ligação) permitem a
utilização da HP SpareKey para a recuperação da palavra-passe.

Palavra-passe do Windows

O HP Client Security torna mais simples e mais rápido alterar a sua palavra-passe do Windows do
que alterá-la através do Painel de Controlo do Windows.

Selecione Criar palavra-passe do Windows.

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Palavra-passe do Windows.

2. Introduza a sua palavra-passe correta na caixa de texto Palavra-passe atual do Windows.

3. Escreva uma nova palavra-passe na caixa de texto Nova palavra-passe do Windows e em
seguida escreva-a novamente na caixa de texto Confirmar a nova palavra-passe.

4. Clique ou toque em Alterar para alterar imediatamente a sua palavra-passe atual para a nova
palavra-passe que introduziu.

Dispositivos Bluetooth

Se o administrador tiver ativado o Bluetooth como uma credencial de autenticação, pode definir um
telefone Bluetooth em conjunto com outras credenciais para segurança adicional.

NOTA: Apenas são suportados dispositivos de telefone Bluetooth.

1. Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está ativada no computador e que o telefone
Bluetooth está configurado para o modo de deteção. Para ligar o telefone, poderá ser
necessário escrever um código gerado automaticamente no dispositivo Bluetooth. Consoante as
definições de configuração do dispositivo Bluetooth, poderá ser necessário comparar os códigos
de emparelhamento entre o computador e o telefone.

2. Para registar o telefone, selecione-o e em seguida clique ou toque em Registar.

Para aceder à página Definições dos dispositivos Bluetooth na página 16 onde um administrador
pode especificar definições para dispositivos Bluetooth, clique ou Definições (requer privilégios
administrativos).

Definições dos dispositivos Bluetooth

Os administradores podem especificar as seguintes definições que determinam o comportamento e a
utilização de credenciais de dispositivos Bluetooth:

Autenticação silenciosa

● Utilize automaticamente o seu dispositivo Bluetooth registado ligado durante a
verificação da sua identidade – Marque a caixa de verificação para permitir que os
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utilizadores utilizem a credencial Bluetooth para autenticação sem exigir qualquer ação do
utilizador ou desmarque a caixa de verificação para desativar esta opção.

Proximidade do Bluetooth

● Bloqueie o computador quando o seu dispositivo Bluetooth registado ficar fora do
alcance do computador – Marque a caixa de verificação para bloquear o computador quando
um dispositivo Bluetooth que foi ligado fica fora do alcance, ou marque a caixa de verificação
para desativar esta opção.

NOTA: O módulo Bluetooth no seu computador deve suportar esta capacidade para tirar
partido desta funcionalidade.

Cartões

O HP Client Security suporta vários tipos de cartões de identificação diferentes, os quais são cartões
de plástico pequenos contendo um chip informático. Estes incluem smart cards, cartões sem
contactos e cartões de proximidade. Se um destes cartões, e o leitor de cartões adequado, for ligado
ao computador, se o administrador instalou o controlador associado do fabricante e se o
administrador ativou o cartão como uma credencial de autenticação, pode utilizar o cartão como uma
credencial de autenticação.

Para os smart cards, o fabricante deve fornecer ferramentas para instalar um certificado de
segurança e gestão de PIN que o HP Client Security utiliza no seu algoritmo de segurança. O
número e o tipo de caracteres utilizados como PIN poderá variar. Um administrador deve inicializar o
smart card antes de poder ser utilizado.

O HP Client Security suporta os seguintes formatos de smart card:

● CSP

● PKCS11

O HP Client Security suporta os seguintes tipos de cartões sem contactos:

● Cartões de memória iCLASS HID sem contactos

● Cartões de memória sem contactos MiFare Classic 1k, 4k e mini

O HP Client Security suporta os seguintes cartões de proximidade:

● Cartões de proximidade HID

Para registar um smart card:

1. Insira o cartão num leitor de smart card ligado.

2. Quando o cartão for reconhecido, introduza o PIN do cartão e em seguida clique ou toque em
Registar.

Para alterar o PIN de um smart card:

1. Insira o cartão num leitor de smart card ligado.

2. Quando o cartão for reconhecido, introduza o PIN do cartão e em seguida clique ou toque em
Autenticar.

3. Clique ou toque em Alterar PIN e em seguida introduza o novo PIN.
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Para registar um cartão sem contactos ou cartão de proximidade:

1. Coloque o cartão no ou muito perto do leitor adequado.

2. Quando o cartão for reconhecido, clique ou toque em Registar.

Para eliminar um cartão registado:

1. Apresente o cartão ao leitor.

2. Apenas para smart cards, introduza o PIN atribuído do cartão e em seguida clique ou toque em
Autenticar.

3. Clique ou toque em Eliminar.

Depois de o cartão ser registado, os detalhe do cartão são apresentados em Cartões registados.
Quando um cartão é eliminado, é removido da lista.

Para aceder às Definições de Cartão de proximidade, Cartão sem contactos e Smart card, onde os
administradores podem especificar definições relacionadas com as credenciais de cartões, clique ou
toque em Definições (requer privilégios administrativos).

Definições de Cartão de proximidade, Cartão sem contactos e Smart card

para aceder às definições para um cartão, clique ou toque no cartão na lista e em seguida clique ou
toque na seta apresentada.

Para alterar o PIN de um smart card:

1. Apresente o cartão ao leitor

2. Introduza o PIN atribuído do cartão e em seguida clique ou toque em Continuar.

3. Introduza e confirme o novo PIN e em seguida clique ou toque em Continuar.

Para inicializar o PIN de um smart card:

1. Apresente o cartão ao leitor

2. Introduza o PIN atribuído do cartão e em seguida clique ou toque em Continuar.

3. Introduza e confirme o novo PIN e em seguida clique ou toque em Continuar.

4. Clique ou toque em Sim para confirmar a inicialização.

Para limpar os dados do cartão:

1. Apresente o cartão ao leitor

2. Introduza o PIN atribuído do cartão (apenas para smart cards) e em seguida clique ou toque em
Continuar.

3. Clique ou toque em Sim para confirmar a eliminação.

PIN

Se o administrador tiver ativado um PIN como uma credencial de autenticação, pode configurar um
PIN em conjunto com outras credenciais para maior segurança.

Para configurar um novo PIN:

▲ Introduza o PIN, introduza-o novamente para confirmá-lo e em seguida clique ou toque em
Aplicar.
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Para eliminar um PIN:

▲ Clique ou toque em Eliminar e em seguida clique ou toque em Sim para confirmar.

Para aceder às Definições do PIN, onde os administradores podem especificar definições
relacionadas com as credenciais de PIN, clique ou toque em Definições (requer privilégios
administrativos).

Definições de PIN

Na página Definições de PIN, pode especificar os comprimentos mínimo e máximo aceitáveis para a
credencial PIN.

RSA SecurID

Se o administrador tiver ativado RSA como uma credencial de autenticação, e as condições
seguintes são verdadeiras, pode registar ou eliminar uma credencial RSA SecurID.

NOTA: É necessária a configuração adequada.

● Deverá ter sido criado o utilizador num servidor RSA.

● O token RSA SecurID atribuído ao utilizador e ao computador devem ter sido adicionados ao
domínio do servidor RSA.

● O software SecurID está instalado no computador

● Está disponível uma ligação ao servidor RSA devidamente configurada.

Para registar uma credencial RSA SecurID:

▲ Introduza o seu nome de utilizador e código de acesso RSA SecurID (código token ou PIN
+código token de RSA SecurID, consoante o seu ambiente) e em seguida clique em Aplicar.

Após o registo com êxito, é apresentada uma mensagem, “A sua credencial RSA SecurID foi
registada com êxito”, e o botão Eliminar é ativado.

Para eliminar uma credencial RSA SecurID:

▲ Clique em Eliminar e em seguida selecione Sim na caixa de diálogo pop-up que pergunta “Tem
a certeza de que pretende eliminar a sua credencial RSA SecurID?”

Password Manager

Iniciar sessão em websites e aplicações é mais fácil do que nunca quando utiliza o Password
Manager. Pode criar palavras-passes mais seguras que não tem de anotar ou memorizar, e em
seguida iniciar sessão de forma fácil e rápida com uma impressão digital, smart card, cartão de
proximidade, cartão sem contactos, telefone Bluetooth, PIN, credencial RSA ou a sua palavra-passe
do Windows.

NOTA: Devido à estrutura em constante mudança dos ecrãs de início de sessão da Web, o
Password Manager poderá não conseguir suportar todos os websites permanentemente.

O Password Manager oferece as seguintes opções:

Página Password Manager

● Clique ou toque numa conta para iniciar automaticamente uma página Web ou aplicação e inicie
sessão.

● Utilize categorias para organizar as suas contas.
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Força da palavra-passe

● Veja de relance se alguma das suas palavras-passes é um risco de segurança.

● Quando adicionar dados de início de sessão, verifique a força de palavras-passes individuais
utilizadas para websites e aplicações.

● A força da palavra-passe é ilustrada por indicadores de estado vermelhos, amarelos ou verdes.

O ícone Password Manager é apresentado no canto superior esquerdo de uma página Web ou no
ecrã de início de sessão de uma aplicação. Quando um início de sessão ainda não tiver sido criado
para esse website ou aplicação, é apresentado um sinal mais no ícone.

▲ Clique ou toque no ícone Password Manager para visualizar um menu de contexto onde pode
escolher entre as seguintes opções:

● Adicionar [umdominio.com] ao Password Manager

● Abrir o Password Manager

● Definições dos ícones

● Ajuda

Para as páginas Web ou programas onde ainda não foi criado um início de sessão

São apresentadas as seguintes opções no menu de contexto:

● Adicionar [umdominio.com] ao Password Manager – Permite-lhe adicionar um início de
sessão ao ecrã de início de sessão atual.

● Abrir o Password Manager – Inicia o Password Manager.

● Definições dos ícones – Permite-lhe especificar condições segundo as quais o ícone
Password Manager é apresentado.

● Ajuda – Apresenta a Ajuda do HP Client Security.

Para as páginas Web ou programas onde já foi criado um início de sessão

São apresentadas as seguintes opções no menu de contexto:

● Preencher dados de início de sessão – Apresenta uma página Verificar a sua identidade.
Se forem autenticados com êxito, os seus dados de início de sessão são colocados nos campos
de início de sessão e em seguida a página é enviada (se o envio foi especificado quando o
início de sessão foi criado ou editado pela última vez).

● Editar início de sessão – Permite-lhe editar os seus dados de início de sessão para este
website.

● Adicionar início de sessão – Permite-lhe adicionar uma conta ao Password Manager.

● Abrir o Password Manager – Inicia o Password Manager.

● Ajuda – Apresenta a Ajuda do HP Client Security.

NOTA: O administrador deste computador poderá ter configurado o HP Client Security para exigir
mais do que uma credencial ao verificar a sua identidade.

Adicionar inícios de sessão

Pode adicionar facilmente um início de sessão para um website ou programa introduzindo uma vez
as informações de início de sessão. A partir daqui, o Password Manager introduz automaticamente
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as informações por si. Pode utilizar estes inícios de sessão depois de navegar até ao website ou
programa.

Para adicionar um início de sessão:

1. Abra o ecrã de início de sessão de um website ou programa.

2. Clique ou toque no ícone Password Manager e em seguida clique ou toque numa das
seguintes opções, consoante o ecrã de início de sessão pertence a um website ou um
programa:

● Para um website, clique ou toque em Adicionar [nome de domínio] ao Password
Manager.

● Para um programa, clique ou toque em Adicionar este ecrã de início de sessão ao
Password Manager.

3. Introduza os seus dados do início de sessão. Os campos de início de sessão no ecrã, e os
campos correspondentes na caixa de diálogo, estão identificados por uma margem cor de
laranja a negrito.

a. Para popular um campo de início de sessão com uma das escolhas pré-formatadas, clique
ou toque nas setas à direita do campo.

b. Para ver a palavra-passe para este início de sessão, clique ou toque em Mostrar palavra-
-passe.

c. Para que os campos de início de sessão sejam preenchidos, mas não enviados,
desmarque a caixa de verificação Enviar dados de início de sessão automaticamente.

d. Clique ou toque em OK para selecionar o método de autenticação que pretende utilizar
(impressões digitais, smart card, cartão de proximidade, cartão sem contactos, telefone
Bluetooth, PIN ou palavra-passe) e em seguida inicie sessão com o método de
autenticação selecionado.

O sinal mais é removido do ícone do Password Manager para o informar de que o início
de sessão foi criado.

e. Se o Password Manager não detetar os campos de início de sessão, clique ou toque em
Mais campos.

● Selecione a caixa de verificação para cada campo necessário para o início de sessão,
ou desmarque na caixa de verificação quaisquer campos que não sejam necessários
para o início de sessão.

● Clique ou toque em Fechar.

Cada vez que acede a esse website ou abre esse programa, o ícone do Password Manager é
apresentado no canto superior esquerdo de um website ou no ecrã de início de sessão de uma
aplicação, indicando que pode utilizar as suas credenciais registadas para iniciar sessão.
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Editar inícios de sessão

Para editar um início de sessão:

1. Abra o ecrã de início de sessão de um website ou programa.

2. Para visualizar uma caixa de diálogo onde pode editar as suas informações de início de sessão,
clique ou toque no ícone do Password Manager e em seguida clique ou toque em Editar início
de sessão.

Os campos de início de sessão no ecrã, e os campos correspondentes na caixa de diálogo,
estão identificados por uma margem cor de laranja a negrito.

Pode também editar informações da conta a partir da página Password Manager clicando ou
tocando no início de sessão para visualizar as opções de edição e em seguida selecionando
Editar.

3. Edite as suas informações de início de sessão.

● Para editar o Nome da conta, introduza um novo nome no campo.

● Para adicionar ou editar o nome de uma Categoria, introduza ou modifique o nome no
campo Categoria.

● Para selecionar um campo de início de sessão Nome de utilizador com uma das escolhas
pré-formatadas, clique ou toque na seta para baixo à direita do campo.

As escolhas pré-formatadas apenas estão disponíveis quando edita o início de sessão a
partir do comando Editar no menu de contexto do ícone do Password Manager.

● Para selecionar um campo de início de sessão Palavra-passe com uma das escolhas pré-
-formatadas, clique ou toque na seta para baixo à direita do campo.

As escolhas pré-formatadas apenas estão disponíveis quando edita o início de sessão a
partir do comando Editar no menu de contexto do ícone do Password Manager.

● Para adicionar mais campos do ecrã ao seu início de sessão, clique ou toque em Mais
campos.

● Para ver a palavra-passe para este início de sessão, clique ou toque no ícone Mostrar
palavra-passe.

● Para que os campos de início de sessão sejam preenchidos, mas não enviados,
desmarque a caixa de verificação Enviar dados de início de sessão automaticamente.

● Para marcar este início de sessão como tendo uma palavra-passe comprometida, marque
a caixa de verificação Esta palavra-passe está comprometida.

Depois de as alterações serem guardadas, todos os outros inícios de sessão que partilham
a mesma palavra-passe também serão marcados como comprometidos. Pode então visitar
cada conta afetada e alterar as palavras-passes conforme necessário.

4. Clique ou toque em OK.

Utilizar o menu Ligações rápidas do Password Manager

O Password Manager fornece uma forma rápida e fácil de iniciar os websites e programas para os
quais criou inícios de sessão. Faça duplo clique ou faça duplo toque no início de sessão de um
website ou programa no menu Ligações rápidas do Password Manager, ou na página Password
Manager no HP Client Security, para abrir o ecrã de início de sessão e em seguida preencha os seus
dados de início de sessão.
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Quando cria um início de sessão, é adicionado automaticamente ao seu menu Ligações rápidas do
Password Manager.

Para visualizar o menu Ligações rápidas:

▲ Prima a combinação de teclas de atalho do Password Manager. (A predefinição é ctrl+tecla do
Windows+h). Para alterar a combinação de teclas de atalho, na página inicial do HP Client
Security, clique em Password Manager e em seguida clique ou toque em Definições.

Organizar os inícios de sessão em categorias

Crie uma ou mais categorias para manter os seus inícios de sessão em ordem.

Para atribuir um início de sessão a uma categoria:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque numa entrada de conta e em seguida clique ou toque em Editar.

3. No campo Categoria, introduza um nome de categoria.

4. Clique ou toque em Guardar.

Para remover uma conta de uma categoria:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque numa entrada de conta e em seguida clique ou toque em Editar.

3. No campo Categoria, apague o nome da categoria.

4. Clique ou toque em Guardar.

Para mudar o nome de uma categoria:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque numa entrada de conta e em seguida clique ou toque em Editar.

3. No campo Categoria, mude o nome da categoria.

4. Clique ou toque em Guardar.

Gerir os seus inícios de sessão

O Password Manager facilita a gestão das suas informações de início de sessão para nomes de
utilizadores, palavras-passes e contas com vários inícios de sessão a partir de uma localização
central.

Os seus inícios de sessão são indicados na página Password Manager.

Para gerir os seus inícios de sessão:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque em Password Manager.

2. Clique ou toque num início de sessão existente e em seguida selecione uma das opções
seguintes e siga as instruções apresentadas no ecrã:

● Editar – Edite um início de sessão. Para obter mais informações, consulte Editar inícios de
sessão na página 22.

● Iniciar sessão – Inicie sessão na conta selecionada.

● Eliminar – Elimine o início de sessão da conta selecionada.
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Para adicionar um novo início de sessão a um website ou programa:

1. Abra o ecrã de início de sessão do website ou programa.

2. Clique ou toque no ícone do Password Manager para visualizar o menu de contexto.

3. Clique ou toque em Adicionar início de sessão e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Avaliar a força da sua palavra-passe

A utilização de palavras-passes seguras para iniciar sessão nos seus websites e programas é um
aspeto importante de proteção da sua identidade.

O Password Manager torna mais fácil monitorizar e melhorar a sua segurança com a análise
instantânea e automática de cada uma das palavras-passes utilizadas para iniciar sessão nos seus
websites e programas.

À medida que introduz uma palavra-passe durante a criação do início de sessão do Password
Manager para uma conta, é mostrada uma barra colorida por baixo da palavra-passe para indicar a
força da palavra-passe. As cores indicam os seguintes valores:

● Vermelho – Fraca

● Amarelo – Razoável

● Verde – Segura

Definições dos ícones do Password Manager

O Password Manager tenta identificar ecrãs de início de sessão para websites e programas. Quando
deteta um ecrã de início de sessão para o qual não criou um início de sessão, o Password Manager
pede-lhe para adicionar um início de sessão para o ecrã apresentando o ícone do Password
Manager com um sinal mais.

1. Clique ou toque no ícone e em seguida clique ou toque em Definições dos ícones para
personalizar a forma como o Password Manager trata possíveis sites de início de sessão.

● Pedir para adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão – Clique ou
toque nesta opção para que o Password Manager lhe peça para adicionar um início de
sessão quando é apresentado um ecrã de início de sessão que ainda não tenha um início
de sessão configurado.

● Excluir este ecrã – Marque a caixa de verificação para que o Password Manager não lhe
peça para adicionar um início de sessão para este ecrã de início de sessão.

● Não pedir para adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão – Selecione
o botão de rádio.

2. Para adicionar um início de sessão para um ecrã que tenha sido excluído anteriormente:

a. Inicie sessão no website anteriormente excluído.

b. Para que o Password Manager memorize a palavra-passe para este site, clique ou toque
em Lembrar na caixa de diálogo pop-up para guardar a palavra-passe e criar um início de
sessão para o ecrã.

3. Para aceder a definições adicionais do Password Manager, clique ou toque no ícone do
Password Manager, clique ou toque em Abrir o Password Manager e em seguida clique ou
toque em Definições na página Password Manager.
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Importar e exportar inícios de sessão

Na página Importar e exportar do HP Password Manager, pode importar inícios de sessão guardados
por browsers no seu computador. Também pode importar dados a partir de um ficheiro de cópia de
segurança do HP Client Security e exportar dados para um ficheiro de cópia de segurança do HP
Client Security.

▲ Para iniciar a página Importar e exportar, clique ou toque em Importar e exportar na página
Password Manager.

Para importar palavras-passes de um browser:

1. Clique ou toque no browser a partir do qual pretende importar palavras-passes (apenas são
apresentados os browsers instalados).

2. Desmarque a caixa de verificação de quaisquer contas para as quais não pretende importar
palavras-passes.

3. Clique ou toque em Importar.

A importação de dados de, ou a exportação de dados para, um ficheiro de cópia de segurança do
HP Client Security pode ser realizada através das ligações associadas (em Outras opções) na
página Importar e exportar.

NOTA: Esta funcionalidade apenas importa e exporta dados do Password Manager. Para mais
informações sobre criar cópias de segurança e restaurar dados adicionais do HP Client Security,
consulte Criar cópias de segurança e restaurar os seus dados na página 29.

Para importar dados de um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security:

1. Na página Importar e exportar do HP Password Manager, clique ou toque em Importar dados a
partir de um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security.

2. Verifique a sua identidade.

3. Selecione o ficheiro de cópia de segurança previamente criado ou introduza o caminho no
campo fornecido e em seguida clique ou toque em Procurar.

4. Introduza a palavra-passe utilizada para proteger o ficheiro e em seguida clique ou toque em
Seguinte.

5. Clique ou toque em Restaurar.

Para exportar dados para um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security:

1. Na página Importar e exportar do HP Password Manager, clique ou toque em Exportar dados
para um ficheiro de cópia de segurança do HP Client Security.

2. Verifique a sua identidade e em seguida clique ou toque em Seguinte.

3. Introduza um nome para o ficheiro de cópia de segurança. Por predefinição, o ficheiro é
guardado na sua pasta Documentos. Para especificar uma localização diferente, clique ou
toque em Procurar.

4. Introduza e confirme uma palavra-passe para proteger o ficheiro e em seguida clique ou toque
em Guardar.
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Definições

Pode especificar definições para personalizar o Password Manager:

● Pedir para adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão – O ícone do
Password Manager com um sinal mais é apresentado sempre que é detetado um website ou
programa, indicando que pode adicionar um início de sessão para este ecrã no menu Inícios de
sessão.

Para desativar esta funcionalidade, desmarque a caixa de verificação ao lado de Pedir para
adicionar inícios de sessão para ecrãs de início de sessão.

● Abrir o Password Manager com Ctrl+Win+h – A tecla de atalho predefinida que abre o menu
Ligações rápidas do Password Manager é Ctrl+tecla do Windows+h.

Para alterar a tecla de atalho, clique ou toque nesta opção e em seguida introduza uma nova
combinação de teclas. As combinações poderão incluir uma ou mais das seguintes: ctrl, alt, ou
shift, e qualquer tecla alfabética ou numérica.

As combinações reservadas para o Windows ou aplicações do Windows não podem ser
utilizadas.

● Para repor os valores predefinidos de fábrica, clique ou toque em Restaurar predefinições.

Definições avançadas
Os administradores podem aceder às seguintes opções selecionando o ícone da engrenagem
(definições) na página inicial do HP Client Security.

● Políticas de administradores – Permite-lhe configurar políticas de início de sessão e de
sessão para administradores.

● Políticas de utilizadores padrões – Permite-lhe configurar políticas de início de sessão e de
sessão para utilizadores padrões.

● Funcionalidades de segurança – Permite-lhe aumentar a segurança do computador
protegendo a sua conta do Windows através de uma autenticação segura e/ou ativando a
autenticação antes do arranque do Windows.

● Utilizadores – Permite-lhe gerir utilizadores e as respetivas credenciais.

● As minhas políticas – Permite-lhe rever as suas políticas de autenticação e o estado de
registo.

● Cópia de segurança e restauro – Permite-lhe criar uma cópia de segurança ou restaurar
dados do HP Client Security.

● Acerca do HP Client Security – Apresenta informações da versão acerca do HP Client
Security Manager.

Políticas de administradores

Pode configurar políticas de início de sessão e de sessão para administradores deste computador.
As políticas de início de sessão definidas aqui determinam as credenciais exigidas para um
administrador local ao iniciar sessão no Windows. As políticas de sessão definidas aqui determinam
as credenciais exigidas para um administrador local verificar a identidade numa sessão no Windows.

Por predefinição, todas as políticas novas ou alteradas são aplicadas imediatamente depois de tocar
ou clique em Aplicar.
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Para adicionar uma nova política:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de administradores.

3. Clique ou toque em Adicionar nova política.

4. Clique nas setas para baixo para selecionar credenciais principais e secundárias (opcionais)
para a nova política e em seguida clique ou toque em Adicionar.

5. Clique em Aplicar.

Para retardar a aplicação de uma política nova ou alterada:

1. Clique ou toque em Aplicar esta política imediatamente.

2. Selecione Aplicar esta política na data específica.

3. Introduza uma data ou utilize o calendário pop-up para selecionar a data em que esta política
deve ser aplicada.

4. Caso pretenda, selecione quando lembrar os utilizadores acerca da nova política.

5. Clique em Aplicar.

Políticas de utilizadores padrões

Pode configurar políticas de início de sessão e de sessão para utilizadores padrões deste
computador. As políticas de início de sessão definidas aqui determinam as credenciais exigidas para
um utilizador padrão ao iniciar sessão no Windows. As políticas de sessão definidas aqui
determinam as credenciais exigidas para um utilizador padrão verificar a identidade numa sessão no
Windows.

Por predefinição, todas as políticas novas ou alteradas são aplicadas imediatamente depois de tocar
ou clique em Aplicar.

Para adicionar uma nova política:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de utilizadores padrões.

3. Clique ou toque em Adicionar nova política.

4. Clique nas setas para baixo para selecionar credenciais principais e secundárias (opcionais)
para a nova política e em seguida clique ou toque em Adicionar.

5. Clique em Aplicar.

Para retardar a aplicação de uma política nova ou alterada:

1. Clique ou toque em Aplicar esta política imediatamente.

2. Selecione Aplicar esta política na data específica.

3. Introduza uma data ou utilize o calendário pop-up para selecionar a data em que esta política
deve ser aplicada.

4. Caso pretenda, selecione quando lembrar os utilizadores acerca da nova política.

5. Clique em Aplicar.
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Funcionalidades de segurança
Pode ativar funcionalidades de segurança do HP Client Security que ajudam a proteger contra o
acesso não autorizado ao computador.

Para configurar funcionalidades de segurança:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Funcionalidades de segurança.

3. Ative funcionalidades de segurança marcando as caixas de verificação e em seguida clique ou
toque em Aplicar. Quanto mais funcionalidades selecionar, mais seguro estará o seu
computador.

Estas definições aplicam-se a todos os utilizadores.

● Segurança de início de sessão do Windows – Protege as suas contas do Windows ao
exigir a utilização de credenciais do HP Client Security para o acesso.

● Segurança de pré-arranque (autenticação na ligação) – Protege o seu computador
antes do arranque do Windows. Esta seleção não está disponível se não for suportada
pelo BIOS.

● Permitir início de sessão de passo único – Esta definição permite ignorar o início de
sessão do Windows se foi previamente realizada a autenticação ao nível da autenticação
na ligação ou do Drive Encryption.

4. Clique ou toque em Utilizadores e em seguida clique ou toque no mosaico do utilizador.

Utilizadores
Pode monitorizar e gerir os utilizadores do HP Client Security deste computador.

Para adicionar outro utilizador Windows ao HP Client Security:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Utilizadores.

3. Clique ou toque em Adicionar outro utilizador Windows ao HP Client Security.

4. Introduza o nome do utilizador que pretende adicionar e em seguida clique ou toque em OK.

5. Introduza a palavra-passe do Windows do utilizador.

Na página Utilizador é apresentado um mosaico para o utilizador adicionado.

Para eliminar um utilizador Windows do HP Client Security:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Utilizadores.

3. Clique ou toque no nome do utilizador que pretende eliminar.

4. Clique ou toque em Eliminar utilizador e em seguida clique ou toque em Sim para confirmar.

Para visualizar um resumo das políticas de início de sessão e de sessão aplicadas a um utilizador:

▲ Clique ou toque em Utilizadores e em seguida clique ou toque no mosaico do utilizador.
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As minhas políticas
Pode visualizar as suas políticas de autenticação e o estado de registo. A página As minhas políticas
também fornece ligações para as páginas Políticas de administradores e Políticas de utilizadores
padrões.

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em As minhas políticas.

São apresentadas as políticas de início de sessão e de sessão aplicadas ao utilizador
atualmente com sessão iniciada.

A página As minhas políticas também fornece ligações para Políticas de administradores
na página 26 e Políticas de utilizadores padrões na página 27.

Criar cópias de segurança e restaurar os seus dados
Recomenda-se que crie cópias de segurança regularmente dos seus dados do HP Client Security. A
frequência da cópia de segurança depende da frequência com que os dados mudam. Por exemplo,
se adicionar novos inícios de sessão diariamente, deve criar cópias de segurança dos seus dados
diariamente.

As cópias de segurança também são designadas como importar e exportar.

NOTA: Apenas é criada uma cópia de segurança do Password Manager por esta funcionalidade. O
Drive Encryption tem um método de cópia de segurança independente. O Device Access Manager e
as informações de autenticação de impressões digitais não são copiados.

O HP Client Security deve estar instalado em qualquer computador que vá receber dados copiados
antes que os dados possam ser restaurados a partir do ficheiro de cópia de segurança.

Para criar uma cópia de segurança dos seus dados:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de administradores.

3. Clique ou toque em Cópia de segurança e restauro.

4. Clique ou toque em Cópia de segurança e em seguida verifique a sua identidade.

5. Selecione o módulo que pretende incluir na cópia de segurança e em seguida clique ou toque
em Seguinte.

6. Introduza um nome para o ficheiro de armazenamento. Por predefinição, o ficheiro é guardado
na sua pasta Documentos. Para especificar uma localização diferente, clique ou toque em
Procurar.

7. Introduza e confirme uma palavra-passe para proteger o ficheiro.

8. Clique ou toque em Guardar.

Para restaurar os seus dados:

1. Na página inicial do HP Client Security, clique ou toque no ícone da engrenagem.

2. Na página Definições avançadas, clique ou toque em Políticas de administradores.

3. Clique ou toque em Cópia de segurança e restauro.

4. Selecione Restaurar e em seguida verifique a sua identidade.
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5. Selecione o ficheiro de armazenamento previamente criado. Introduza o caminho no campo
fornecido. Para especificar uma localização diferente, clique ou toque em Procurar.

6. Introduza a palavra-passe utilizada para proteger o ficheiro e em seguida clique ou toque em
Seguinte.

7. Selecione os módulos para os quais pretende restaurar dados.

8. Clique ou toque em Restaurar.
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5 HP Drive Encryption (apenas alguns
modelos)

O HP Drive Encryption fornece uma proteção de dados total ao encriptar os dados do seu
computador. Quando o Drive Encryption está ativado, deve iniciar sessão no ecrã de início de
sessão do Drive Encryption, que é apresentado antes de o sistema operativo Windows® ser iniciado.

O ecrã inicial do HP Client Security permite aos administradores do Windows ativar o Drive
Encryption, criar a cópia de segurança da chave de encriptação e marcar ou desmarcar uma ou mais
unidades para encriptação. Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

É possível realizar as seguintes tarefas com o Drive Encryption:

● Selecionar definições do Drive Encryption:

◦ Encriptar ou desencriptar unidades ou partições individuais utilizando a encriptação por
software

◦ Encriptar ou desencriptar unidades de autoencriptação individuais utilizando a encriptação
por hardware

◦ Adicionar segurança extra ao desativar o modo de Suspensão ou de Espera para garantir
que é sempre exigida a autenticação de pré-arranque do Drive Encryption

NOTA: Apenas podem ser encriptadas unidades de disco rígido SATA internas e eSATA
externas.

● Criar chaves de cópia de segurança

● Recuperar o acesso a um computador encriptado utilizando chaves de cópia de segurança e a
HP SpareKey

● Ativar a autenticação de pré-arranque do Drive Encryption utilizando uma palavra-passe,
impressão digital registada ou PIN para cartões smart card selecionados

Abrir o Drive Encryption
Os administradores podem aceder ao Drive Encryption abrindo o HP Client Security:

1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Clique ou toque no ícone do Drive Encryption.
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Tarefas gerais

Ativar o Drive Encryption para unidades de disco rígido padrões

As unidades de disco rígido padrões são encriptadas utilizando a encriptação por software. Siga
estes passos para encriptar uma unidade ou partição de disco:

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Marque a caixa de verificação da unidade ou partição que pretende encriptar e clique ou toque
em Chave de cópia de segurança.

NOTA: Para uma maior segurança, marque a caixa de verificação Desativar o modo de
Suspensão para maior segurança. Quando desativa o modo de Suspensão, não há
absolutamente qualquer risco de que as credenciais utilizadas para desbloquear a unidade
sejam armazenadas na memória.

3. Selecione uma ou mais das opções de cópia de segurança e em seguida clique ou toque em
Criar cópia de segurança. Para obter mais informações, consulte Criar cópia de segurança
das chaves de encriptação na página 35.

4. Pode continuar a trabalhar enquanto é criada a cópia de segurança da chave de
encriptação. Não reinicie o computador.

NOTA: É-lhe pedido para reiniciar o computador. Depois de reiniciar, é apresentado o ecrã de
pré-arranque da encriptação da unidade, que requer a autenticação antes de o Windows iniciar.

O Drive Encryption foi ativado. A encriptação das partições de unidade selecionadas poderá demorar
várias horas, consoante o número e o tamanho das partições.

Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

Ativar o Drive Encryption para unidades de autoencriptação

As unidades de autoencriptação que cumprem a especificação OPAL do Trusted Computing Group
para a gestão de unidades de autoencriptação podem ser encriptadas utilizando a encriptação por
software ou a encriptação por hardware. A encriptação por hardware é muito mais rápida do que a
encriptação por software. No entanto, não pode escolher as partições de disco a encriptar. É
encriptado o disco inteiro, incluindo quaisquer partições de disco.

Para encriptar partições específicas, deve utilizar a encriptação por software. Certifique-se de que
marca a caixa de verificação Permitir a encriptação por hardware apenas para unidades de
autoencriptação (SED).

Siga estes passos para ativar o Drive Encryption para unidades de autoencriptação:

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Marque a caixa de verificação da unidade que pretende encriptar e clique ou toque em Chave
de cópia de segurança.

NOTA: Para uma maior segurança, marque a caixa de verificação Desativar o modo de
Suspensão para maior segurança. Quando desativa o modo de Suspensão, não há
absolutamente qualquer risco de que as credenciais utilizadas para desbloquear a unidade
sejam armazenadas na memória.
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3. Selecione uma ou mais das opções de cópia de segurança e em seguida clique ou toque em
Criar cópia de segurança. Para obter mais informações, consulte Criar cópia de segurança
das chaves de encriptação na página 35.

4. Pode continuar a trabalhar enquanto é criada a cópia de segurança da chave de
encriptação. Não reinicie o computador.

NOTA: No caso das unidades de autoencriptação, é-lhe pedido para encerrar o computador.

Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

Desativar o Drive Encryption

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Desmarque a caixa de verificação de todas as unidades encriptadas e em seguida clique ou
toque em Aplicar.

A desativação do Drive Encryption começa.

NOTA: Se foi utilizada a encriptação por software, começa a desencriptação. Poderá demorar
várias horas, consoante o tamanho das partições da unidade de disco rígido encriptada.
Quando a desencriptação está concluída, o Drive Encryption é desativado.

Se foi utilizada a desencriptação por hardware, a unidade é desencriptada instantaneamente,
sendo o Drive Encryption desativado alguns minutos depois.

Assim que o Drive Encryption for desativado, ser-lhe-á pedido para encerrar o computador, no
caso da encriptação por hardware, ou para reiniciar o computador, no caso da encriptação por
software.

Iniciar sessão depois de ativar o Drive Encryption

Quando liga o computador depois de ativar o Drive Encryption e de a sua conta de utilizador ser
registada, deve iniciar sessão no ecrã de início de sessão do Drive Encryption:

NOTA: Quando reativa o computador a partir do modo de Suspensão ou de Espera, não é
apresentada a autenticação de pré-arranque do Drive Encryption para a encriptação por software ou
encriptação por hardware. A encriptação por hardware fornece a opção Desativar o modo de
Suspensão para maior segurança.

Quando reativa o computador a partir do modo de Hibernação, é apresentada a autenticação de pré-
-arranque do Drive Encryption para a encriptação por software ou encriptação por hardware.

NOTA: Se o administrador do Windows tiver ativado a segurança de pré-arranque do BIOS no
HP Client Security e o One-Step Logon estiver ativado (por predefinição), pode iniciar sessão no
computador imediatamente depois de autenticar o pré-arranque do BIOS, sem necessitar de voltar a
autenticar -seno ecrã de início de sessão do Drive Encryption.

Início de sessão de utilizador simples:

▲ Na página Início de sessão, introduza a sua palavra-passe do Windows, PIN de smart card,
SpareKey ou deslize um dedo registado.

Tarefas gerais 33

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2576



Início de sessão de vários utilizadores:

1. Na página Selecionar utilizador para iniciar sessão, selecione o utilizador para iniciar sessão
na lista pendente e clique ou toque em Seguinte.

2. Na página Início de sessão, introduza a sua palavra-passe do Windows, PIN de smart card ou
deslize um dedo registado.

NOTA: São suportados os seguintes cartões smart card:

Cartões smart card suportados

● Gemalto Cyberflex Access 64k V2c

NOTA: Se for utilizada a chave de recuperação para iniciar sessão no ecrã de início de sessão do
Drive Encryption, são exigidas credenciais adicionais no início de sessão do Windows para aceder
às contas de utilizadores.

Encriptar unidades de disco rígido adicionais

Recomendamos vivamente que utilize o HP Drive Encryption para proteger os seus dados ao
encriptar a sua unidade de disco rígido. Após a ativação, quaisquer unidades de disco rígido
adicionadas ou partições criadas podem ser encriptadas seguindo estes passos:

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. NO caso das unidades com encriptação por software, selecione as partições de unidade a
encriptar.

NOTA: Isto aplica-se igualmente num cenário de várias unidades em que estão presentes
uma ou mais unidades de disco rígido padrões e uma ou mais unidades de autoencriptação.

– ou –

▲ Para as unidades com encriptação por hardware, selecione as unidades adicionais a encriptar.

Tarefas avançadas

Gerir o Drive Encryption (tarefa de administrador)

Os administradores podem utilizar o Drive Encryption para ver e alterar o estado da encriptação (Não
encriptada ou Encriptada) de todas as unidades de disco rígido do computador.

● Se o estado for Ativado, o Drive Encryption foi ativado e configurado. A unidade apresenta um
dos seguintes estados:

Encriptação por software

◦ Não encriptada

◦ Encriptada

◦ Encriptar

◦ Desencriptar
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Encriptação por hardware

◦ Encriptada

◦ Não encriptada (para unidades adicionais)

Encriptar ou desencriptar partições de unidades individuais (apenas encriptação por
software)

Os administradores podem utilizar o Drive Encryption para encriptar uma ou mais partições de
unidades de disco rígido no computador ou desencriptar quaisquer partições de unidades que já
tenham sido encriptadas.

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Em Estado da unidade, marque ou desmarque a caixa de verificação ao lado de cada partição
de unidade de disco rígido que pretende encriptar ou desencriptar e em seguida clique ou toque
em Aplicar.

NOTA: Quando uma partição está a ser encriptada ou desencriptada, uma barra de progresso
mostra a percentagem de encriptação da partição.

NOTA: As partições dinâmicas não são suportadas. Se uma partição for apresentada como
disponível, mas não for possível encriptá-la quando selecionada, essa partição é dinâmica. Uma
partição dinâmica resulta de reduzir uma partição para criar uma nova partição em Gestão de
Discos.

É apresentado um aviso se uma partição for convertida para partição dinâmica.

Gestão dos discos

● Alcunha – Pode dar nomes às suas unidades ou partições para facilitar a identificação.

● Unidades desligadas – O Drive Encryption consegue rastrear discos que são removidos do
computador. Um disco que seja removido do computador é transferido automaticamente para a
lista Desligadas. Se o disco for devolvido ao sistema, voltará a aparecer na lista Ligadas.

● Se já não necessitar de rastrear ou gerir a unidade desligada, pode remover a unidade
desligada da lista Desligadas.

● O Drive Encryption permanece ativado até que todas as caixas de verificação de todas as
unidades ligadas sejam desmarcadas e que a lista Desligadas esteja vazia.

Cópia de segurança e recuperação (tarefa de administrador)

Quando o Drive Encryption é ativado, os administradores podem utilizar a página Cópia de
segurança da chave de encriptação para criar cópias de segurança das chaves de encriptação para
suportes amovíveis e executar uma recuperação.

Criar cópia de segurança das chaves de encriptação

Os administradores podem criar uma cópia de segurança da chave de encriptação de uma unidade
encriptada num dispositivo de armazenamento amovível.

Tarefas avançadas 35

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2578



CUIDADO: Certifique-se de que mantém num local seguro o dispositivo de armazenamento que
contém a cópia de segurança da chave, pois, na eventualidade de se esquecer da sua palavra-
-passe, perder o seu smart card ou não ter um dedo registado, este dispositivo fornece o seu único
acesso ao computador. O local de armazenamento também deve ser seguro porque o dispositivo de
armazenamento permite o acesso ao Windows.

1. Inicie o Drive Encryption. Para obter mais informações, consulte Abrir o Drive Encryption
na página 31.

2. Marque a caixa de verificação de uma unidade e em seguida clique ou toque em Criar cópia de
segurança da chave.

3. Em Criar chave de recuperação do HP Drive Encryption, selecione uma ou mais das
seguintes opções:

● Armazenamento amovível – Marque a caixa de verificação e em seguida selecione o
dispositivo de armazenamento onde será guardada a chave de encriptação.

● SkyDrive – Marque a caixa de verificação. Deve estar ligado à Internet. Inicie sessão no
Microsoft SkyDrive e em seguida clique ou toque em Sim.

NOTA: Para utilizar a chave de cópia de segurança do HP Drive Encryption que está
armazenada no SkyDrive, deve transferi-la do SkyDrive para um dispositivo de
armazenamento amovível e em seguida inserir o dispositivo de armazenamento no
computador.

● TPM (apenas modelos selecionados) – Permite-lhe recuperar os seus dados utilizando a
sua palavra-passe TPM.

CUIDADO: Se TPM for limpo ou o computador for danificado, perderá o acesso à cópia
de segurança. Se for selecionado este método, deve ser selecionado também outro
método de cópia de segurança.

4. Clique ou toque em Criar cópia de segurança.

A chave de encriptação é guardada no dispositivo de armazenamento que selecionou.

Recuperar o acesso a um computador ativado utilizando chaves de cópia de
segurança

Os administradores podem efetuar uma recuperação utilizando a chave do Drive Encryption copiada
para um dispositivo de armazenamento amovível na ativação ou selecionando a opção Chave de
cópia de segurança no Drive Encryption.

1. Insira o dispositivo de armazenamento amovível que contém a sua chave de cópia de
segurança.

2. Ligue o computador.

3. Quando surgir a caixa de diálogo de início de sessão do HP Drive Encryption, clique ou toque
em Recuperação.

4. Introduza o caminho ou nome do ficheiro que contém a sua chave de cópia de segurança e em
seguida clique ou toque em Recuperação.

5. Quando surgir a caixa de diálogo de confirmação, clique ou toque em OK.

É apresentado o ecrã de início de sessão do Windows.
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NOTA: Se for utilizada a chave de recuperação para iniciar sessão no ecrã de início de
sessão do Drive Encryption, são exigidas credenciais adicionais no início de sessão do
Windows para aceder às contas de utilizadores. Recomendamos vivamente que reponha a sua
palavra-passe depois de efetuar uma recuperação.

Efetuar uma recuperação com a HP SpareKey

A recuperação com a SpareKey no pré-arranque do Drive Encryption exige que responda
corretamente a perguntas de segurança antes de poder aceder ao computador. Para mais
informações sobre como configurar a recuperação com a SpareKey, consulte a Ajuda do software
HP Client Security.

Para efetuar uma recuperação com a HP SpareKey caso se esqueça da palavra-passe:

1. Ligue o computador.

2. Quando surgir o ecrã do HP Drive Encryption, navegue até ao ecrã de início de sessão do
utilizador.

3. Clique em SpareKey.

NOTA: Se a sua SpareKey não foi inicializada no HP Client Security, o botão SpareKey não
está disponível.

4. Escreva respostas corretas às perguntas apresentadas e em seguida clique em Iniciar sessão.

É apresentado o ecrã de início de sessão do Windows.

NOTA: Se for utilizada a SpareKey para iniciar sessão no ecrã de início de sessão do Drive
Encryption, são exigidas credenciais adicionais no início de sessão do Windows para aceder às
contas de utilizadores. Recomendamos vivamente que reponha a sua palavra-passe depois de
efetuar uma recuperação.
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6 HP File Sanitizer (apenas alguns
modelos)

O File Sanitizer permite-lhe triturar recursos em segurança (por exemplo: informações ou ficheiros
pessoais, dados relacionados com o histórico ou a Internet ou outros componentes de dados) na
unidade de disco rígida interna do computador e eliminar definitivamente os dados da unidade de
disco rígido interna do computador de forma periódica.

Não é possível utilizar o File Sanitizer para limpar os seguintes tipos de unidades:

● Unidades de estado sólido (SSD), incluindo volumes RAID que abarcam um dispositivo SSD

● Unidades externas ligadas via interface USB, FireWire ou eSATA

Se for tentada uma operação de trituração ou eliminação definitiva num SSD, é apresentada uma
mensagem de aviso e a operação não é executada.

Trituração
A trituração é diferente de uma ação de eliminação padrão do Windows®. Quando tritura um recurso
utilizando o File Sanitizer, os ficheiros são substituídos por dados sem sentido, tornando virtualmente
impossível recuperar o recurso original. Uma simples ação de eliminação do Windows poderá deixar
o ficheiro (ou recurso) intacto na unidade de disco rígido ou num estado em que possam ser
utilizados métodos forenses para recuperá-lo.

Pode agendar uma hora de trituração futura, ou pode ativar manualmente a trituração selecionando
o ícone do File Sanitizer no ecrã inicial do HP Client Security ou utilizando o ícone do File Sanitizer
no ambiente de trabalho do Windows. Para mais informações, consulte Definir um agendamento de
trituração na página 40, Trituração com clique do botão direito do rato na página 42 ou Iniciar
manualmente uma operação de trituração na página 42.

NOTA: Um ficheiro .dll só é triturado e removido do sistema se tiver sido movido para a
Reciclagem.

Eliminação definitiva do espaço livre
A eliminação de um recurso no Windows não remove completamente os conteúdos do recurso da
unidade de disco rígido. O Windows elimina apenas a referência ao recurso ou a respetiva
localização na unidade de disco rígido. O conteúdo do recurso ainda permanece na unidade de disco
rígido até outro recurso substituir essa mesma área na unidade de disco rígido com novas
informações.

A eliminação definitiva permite-lhe escrever em segurança dados aleatórios por cima de recursos
eliminados, impedindo os utilizadores de ver os conteúdos originais do recurso eliminado.

NOTA: A eliminação definitiva não fornece segurança adicional para recursos triturados.

Pode definir a hora para uma eliminação definitiva futura ou ativar manualmente a eliminação
definitiva de recursos previamente triturados selecionando o ícone do File Sanitizer no ecrã inicial
do HP Client Security ou utilizando o ícone do File Sanitizer no ambiente de trabalho do Windows.
Para mais informações, consulte Definir um agendamento de eliminação definitiva do espaço livre
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na página 41, Iniciar manualmente a eliminação definitiva na página 43 ou Utilizar o ícone do File
Sanitizer na página 42.

Abrir o File Sanitizer
1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Em Dados, clique ou toque em File Sanitizer.

– ou –

▲ Clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone do File Sanitizer no ambiente de trabalho do
Windows.

– ou –

▲ Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida selecione Abrir o File Sanitizer.

Procedimentos de configuração
Trituração – O File Sanitizer elimina ou tritura em segurança as categorias de recursos
selecionadas.

1. Em Trituração, marque a caixa de verificação para cada tipo de ficheiro a triturar ou desmarque
a caixa caso não pretenda triturar esses ficheiros.

● Reciclagem – Tritura todos os itens existentes na Reciclagem.

● Ficheiros temporários do sistema – Tritura todos os ficheiros encontrados na pasta
temporária do sistema. As seguintes variáveis são procuradas pela ordem que se segue e
o primeiro caminho encontrado é considerado como a pasta de sistema:

◦ TMP

◦ TEMP

● Ficheiros temporários da Internet – Tritura cópias de páginas Web, imagens e
conteúdos multimédia que são guardados pelos browsers para uma visualização mais
rápida.

● Cookies – Tritura todos os ficheiros armazenados num computador por websites para
guardar preferências, tais como informações de início de sessão.

2. Para iniciar a trituração, clique ou toque em Triturar.

Eliminação definitiva – Escreve dados aleatórios para libertar espaço e impede a recuperação dos
itens eliminados.

▲ Para iniciar a eliminação definitiva, clique ou toque em Eliminar definitivamente.
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Opções do File Sanitizer – Marque a caixa de verificação para ativar cada uma das seguintes
opções ou desmarque a caixa de verificação para desativar uma opção:

● Ativar ícone no ambiente de trabalho – Apresenta o ícone do File Sanitizer no Ambiente de
Trabalho do Windows.

● Ativar clique com o botão direito – Permite-lhe clicar com o botão direito do rato ou tocar
continuamente num recurso e em seguida selecionar HP File Sanitizer – Triturar.

● Solicitar a palavra-passe do Windows antes da trituração manual – Requer a autenticação
com a palavra-passe do Windows antes de triturar manualmente um item.

● Triturar cookies e ficheiros temporários da Internet ao fechar o browser – Tritura todos os
recursos relacionados com a Internet, tais como o histórico de URL do browser, quando fecha
um browser de Internet.

Definir um agendamento de trituração

Pode agendar uma hora para executar a trituração automaticamente ou pode também triturar
recursos manualmente em qualquer altura. Para obter mais informações, consulte Procedimentos de
configuração na página 39.

1. Abra o File Sanitizer e clique ou toque em Definições.

2. Para agendar uma hora futura para triturar recursos selecionados, em Agendamento de
trituração selecione Nunca, Uma vez, Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente e em
seguida selecione um dia e uma hora:

a. Clique ou toque no campo da hora, minutos ou AM/PM.

b. Desloque o ecrã até visualizar o valor pretendido ao mesmo nível dos outros campos.

c. Clique ou toque no espaço branco à volta dos campos de definição da hora.

d. Repita para cada campo até ter selecionado o agendamento correto.

3. São indicados os quatro tipos de recursos seguintes:

● Reciclagem – Tritura todos os itens existentes na Reciclagem.

● Ficheiros temporários do sistema – Tritura todos os ficheiros encontrados na pasta
temporária do sistema. As seguintes variáveis são procuradas pela ordem que se segue e
o primeiro caminho encontrado é considerado como a pasta de sistema:

◦ TMP

◦ TEMP

● Ficheiros temporários da Internet – Tritura cópias de páginas Web, imagens e
conteúdos multimédia que são guardados pelos browsers para uma visualização mais
rápida.

● Cookies – Tritura todos os ficheiros armazenados num computador por websites para
guardar preferências, tais como informações de início de sessão.

Se forem marcados, estes recursos serão triturados na hora agendada.

4. Para selecionar recursos personalizados adicionais para triturar:

a. Em Lista de trituração agendada, clique ou toque em Adicionar pasta e navegue até ao
ficheiro ou pasta.

b. Clique ou toque em Abrir e depois clique ou toque em OK.
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Para remover um recurso da Lista de trituração agendada, desmarque a caixa de verificação do
recurso.

Definir um agendamento de eliminação definitiva do espaço livre

A eliminação definitiva não fornece segurança adicional para recursos triturados.

1. Abra o File Sanitizer e clique ou toque em Definições.

2. Para agendar uma hora futura para eliminar definitivamente os dados da unidade de disco
rígido, em Agendamento de eliminação definitiva selecione Nunca, Uma vez, Diariamente,
Semanalmente ou Mensalmente e em seguida selecione um dia e uma hora.

a. Clique ou toque no campo da hora, minutos ou AM/PM.

b. Desloque o ecrã até visualizar a hora pretendida ao mesmo nível dos outros campos.

c. Clique ou toque no espaço branco à volta dos campos de definição da hora.

d. Repita até ter selecionado o agendamento correto.

NOTA: A operação de eliminação definitiva pode demorar muito tempo. Certifique-se de que o
computador está ligado à alimentação CA. Embora a eliminação definitiva seja realizada em segundo
plano, a utilização acrescida do processador poderá afetar o desempenho do computador. É possível
executar a eliminação definitiva depois do horário normal de trabalho ou quando o computador não
está a ser utilizado.

Proteger ficheiros contra a trituração

Para proteger ficheiros ou recursos contra a trituração:

1. Abra o File Sanitizer e clique ou toque em Definições.

2. Em Lista Nunca triturar, clique ou toque em Adicionar pasta e navegue até ao ficheiro ou
pasta.

3. Clique ou toque em Abrir e depois clique ou toque em OK.

NOTA: Os ficheiros nesta lista estarão protegidos enquanto constarem da lista.

Para remover um recurso da lista de exclusões, desmarque a caixa de verificação do recurso.

Tarefas gerais
Utilize o File Sanitizer para realizar as seguintes tarefas:

● Utilizar o ícone do File Sanitizer para iniciar a trituração – Arraste ficheiros para o ícone do
File Sanitizer no ambiente de trabalho do Windows. Para mais informações, consulte Utilizar o
ícone do File Sanitizer na página 42.

● Triturar manualmente um ficheiro específico ou todos os recursos selecionados – Triture
itens em qualquer altura sem esperar por uma hora de trituração agendada. Para mais
informações, consulte Trituração com clique do botão direito do rato na página 42 ou Iniciar
manualmente uma operação de trituração na página 42.
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● Ativar manualmente a eliminação definitiva – Ative a eliminação definitiva em qualquer
altura. Para mais informações, consulte Iniciar manualmente a eliminação definitiva
na página 43.

● Ver os ficheiros de registo – Veja os ficheiros de registo da trituração e da eliminação
definitiva, os quais contêm quaisquer erros ou falhas da última operação de trituração ou
eliminação definitiva. Para mais informações, consulte Ver os ficheiros de registo
na página 43.

NOTA: A operação de trituração ou eliminação definitiva pode demorar muito tempo. Embora a
trituração e a eliminação definitiva sejam realizadas em segundo plano, a utilização acrescida do
processador poderá afetar o desempenho do computador.

Utilizar o ícone do File Sanitizer

CUIDADO: Não é possível recuperar ativos eliminados profundamente. Pondere cuidadosamente
que itens seleciona para trituração manual.

Quando inicia uma operação de trituração manualmente, a lista de trituração padrão na vista do File
Sanitizer é triturada (ver Procedimentos de configuração na página 39).

Pode iniciar uma operação de trituração manualmente através de uma das seguintes formas:

1. Abra o File Sanitizer (ver Abrir o File Sanitizer na página 39) e clique ou toque em Triturar.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em OK.

– ou –

1. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida clique ou toque em Triturar agora.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em Triturar.

Trituração com clique do botão direito do rato

CUIDADO: Não é possível recuperar ativos eliminados profundamente. Pondere cuidadosamente
que itens seleciona para trituração manual.

Se a opção Ativar trituração com o botão direito tiver sido selecionada na vista do File Sanitizer,
pode triturar um recurso como se segue:

1. Navegue até ao documento ou pasta que pretende triturar.

2. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ficheiro ou pasta e em seguida
selecione HP File Sanitizer – Triturar.

Iniciar manualmente uma operação de trituração

CUIDADO: Não é possível recuperar ativos eliminados profundamente. Pondere cuidadosamente
que itens seleciona para trituração manual.

Quando inicia uma operação de trituração manualmente, a lista de trituração padrão na vista do File
Sanitizer é triturada (ver Procedimentos de configuração na página 39).
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Pode iniciar uma operação de trituração manualmente através de uma das seguintes formas:

1. Abra o File Sanitizer (ver Abrir o File Sanitizer na página 39) e clique ou toque em Triturar.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em OK.

– ou –

1. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida clique ou toque em Triturar agora.

2. Quando a caixa de diálogo de confirmação surgir, certifique-se de que os recursos que pretende
triturar estão marcados e em seguida clique ou toque em Triturar.

Iniciar manualmente a eliminação definitiva

Quando inicia uma operação de eliminação definitiva manualmente, a lista de trituração padrão na
vista do File Sanitizer é eliminada definitivamente (ver Procedimentos de configuração na página 39).

Pode iniciar uma operação de eliminação definitiva manualmente através de uma das seguintes
formas:

1. Abra o File Sanitizer (ver Abrir o File Sanitizer na página 39) e clique ou toque em Eliminar
definitivamente.

2. Quando surgir a caixa de diálogo de confirmação, clique ou toque em OK.

– ou –

1. Clique com o botão direito do rato ou toque continuamente no ícone do File Sanitizer no
ambiente de trabalho do Windows e em seguida clique ou toque em Eliminar definitivamente
agora.

2. Quando surgir a caixa de diálogo de confirmação, clique ou toque em Eliminar
definitivamente.

Ver os ficheiros de registo

Sempre que é executada uma operação de trituração ou de eliminação definitiva, são gerados
ficheiros de registo de quaisquer erros ou falhas. Os ficheiros de registo são sempre atualizados de
acordo com a última operação de trituração ou de eliminação definitiva.

NOTA: Os ficheiros que foram triturados ou eliminados definitivamente com êxito não aparecem
nos ficheiros de registo.

É criado um ficheiro de registo para operações de trituração e outro para as operações de eliminação
definitiva. Ambos os ficheiros estão localizados na unidade de disco rígido nas seguintes pastas:

● C:\Program Files\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_ShredderLog.txt

● C:\Program Files\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_DiskBleachLog.txt

Nos sistemas de 64 bits, os ficheiros estão localizados na unidade de disco rígido nas seguintes
pastas:

● C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_ShredderLog.txt

● C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\[Nome de utilizador]_DiskBleachLog.txt
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7 HP Device Access Manager (apenas
alguns modelos)

O HP Device Access Manager controla o acesso aos dados ao desativar dispositivos de
transferência de dados.

NOTA: Alguns dispositivos de interface/introdução humana, tais como um rato, teclado e painel
táctil e leitor de impressões digitais não são controlados pelo Device Access Manager. Para obter
mais informações, consulte Classes de dispositivos não geridas na página 47.

Os administradores de sistemas operativos Windows® utilizam o HP Device Access Manager para
controlar o acesso aos dispositivos num sistema e para proteção contra o acesso não autorizado:

● São criados perfis de dispositivos para utilizadores locais, a fim de definir os dispositivos aos
quais têm ou não permissão para aceder.

● A autenticação Just In Time Authentication (JITA) permite que utilizadores predefinidos se
autentiquem a eles próprios para acederem a dispositivos que não poderiam de outra forma.

● Podem ser excluídos administradores e utilizadores fidedignos das restrições sobre o acesso a
dispositivos impostas pelo Device Access Manager adicionando-os ao grupo de
Administradores do Dispositivo. A associação a este grupo é gerida utilizando as definições
Avançadas.

● O acesso aos dispositivos pode ser concedido ou recusado com base na associação aos
grupos ou para utilizadores individuais.

● Para as classe de dispositivo, tais como unidades de CD-ROM unidades de DVD, o acesso de
leitura e o acesso de escrita pode ser permitido ou recusado em separado.

O HP Device Access Manager é configurado automaticamente com as seguintes definições durante
a conclusão do assistente de configuração do HP Client Security:

● São ativados suportes amovíveis de autenticação Just In Time Authentication (JITA) para
administradores e utilizadores.

● A política de dispositivos permite o acesso total a outros dispositivos.

Abrir o Device Access Manager
1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security (Windows 8).

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes ou toque duas vezes no ícone HP
Client Security na área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Em Dispositivos, clique ou toque em Permissões dos dispositivos.

● Os utilizadores padrões podem ver o respetivo acesso atual aos dispositivos (ver Vista de
utilizador na página 45).

● Os administradores podem ver e fazer alterações no acesso aos dispositivos que está
configurado atualmente para o computador clicando ou tocando em Alterar e introduzindo
em seguida a palavra-passe de administrador (ver Vista Sistema na página 45).
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Vista de utilizador

Quando a opção Permissões dos dispositivos é selecionada, a vista Utilizador é apresentada.
Consoante a política, os utilizadores padrões e os administradores podem ver o seu próprio acesso
para classes de dispositivos ou dispositivos individuais neste computador.

● Utilizador atual – É apresentado o nome do utilizador atualmente com sessão iniciada.

● Classes de dispositivos – São apresentados os tipos de dispositivos.

● Acesso – É apresentado o seu acesso configurado atualmente a tipos de dispositivos ou
dispositivos específicos.

● Duração – É apresentado o limite de tempo do seu acesso a unidades de CD/DVD-ROM ou
unidades de disco rígido amovíveis.

● Definições – Os administradores podem alterar as unidades cujo acesso é controlado pelo
Device Access Manager.

Vista Sistema

Na vista Sistema, os administradores podem permitir ou recusar o acesso a dispositivos neste
computador para o grupo de utilizadores ou de administradores.

▲ Os administradores podem aceder à vista Sistema clicando ou tocando em Alterar, introduzindo
uma palavra-passe de administrador e selecionando depois as seguintes opções:

● Device Access Manager – Para ativar o desativar o HP Device Access Manager com a
autenticação Just In Time Authentication, clique ou toque em Ligar ou Desligar.

● Utilizadores e grupos neste computador – Mostra o grupo de utilizadores ou de
administradores com acesso autorizado ou recusado às classes de dispositivos selecionadas.

● Classes de dispositivos – Mostra as classes de dispositivos e os dispositivos que estão
instalados no sistema ou que possam ter estado instalados no sistema anteriormente. Para
expandir a lista, clique no ícone +. São mostrados todos os dispositivos ligados ao computador
e os grupos de Administradores e Utilizadores são expandidos para mostrar a respetiva
associação. Para atualizar a lista de dispositivos, clique no ícone da seta redonda (atualizar).

◦ A proteção é normalmente aplicada a uma classe de dispositivos. Se o acesso estiver
definido para Permitir, o utilizador ou grupo selecionado poderá aceder a qualquer
dispositivo na classe de dispositivos.

◦ A proteção também pode ser aplicada a dispositivos específicos.

◦ Configure a autenticação Just In Time Authentication, permitindo que utilizadores
selecionados acedam a unidades de DVD/CD-ROM ou unidades de disco amovíveis
autenticando-se a eles próprios. Para obter mais informações, consulte Configuração da
JITA na página 46.

◦ Permita ou recuse o acesso a outras classes de dispositivos, tais como suportes amovíveis
(por exemplo: unidades flash USB), portas série e paralelas, dispositivos Bluetooth®,
dispositivos de modem, dispositivos PCMCIA/ExpressCard, dispositivos 1394, leitores de
impressões digitais e leitores de smart cards. Se o leitor de impressões digitais e o leitor de
smart cards forem recusados, podem ser utilizados como credenciais de autenticação, mas
não podem ser utilizados ao nível da política de sessão.

NOTA: Se forem utilizados dispositivos Bluetooth como credenciais de autenticação, o
acesso a dispositivos Bluetooth não deve ser restringido na política do Device Access
Manager.
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◦ Quando seleciona uma definição ao nível do grupo ou da classe de dispositivos e lhe for
perguntado se pretende aplicar a definição a objetos subordinados:

Sim – A definição será propagada.

Não – A definição não será propagada.

◦ Algumas classes de dispositivos, tais como DVD e CD-ROM, poderão ser controlados
adicionalmente permitindo ou recusando o acesso separadamente para operações de
leitura e escrita.

NOTA: O grupo de administradores não pode ser adicionado à lista de utilizadores.

● Acesso – Clique ou toque na seta para baixo e em seguida selecione um dos seguintes tipos
de acesso para permitir ou recusar o acesso:

◦ Permitir – Acesso total

◦ Permitir – Só de leitura

◦ Permitir – Autenticação JITA obrigatória – Para mais informações, consultar
Configuração da JITA na página 46.

Se este tipo de acesso for selecionado, em Duração clique ou toque na seta para baixo
para selecionar um limite de tempo.

◦ Recusar

● Duração – Clique ou toque na seta para baixo para selecionar um limite de tempo para aceder
a unidades de CD/DVD-ROM ou unidades de discos amovíveis (ver Configuração da JITA
na página 46).

Configuração da JITA

A configuração JITA permite ao administrador ver e modificar listas de utilizadores e grupos aos
quais é permitido aceder a dispositivos utilizando a autenticação Just In Time Authentication (JITA).

Os utilizadores com capacidade JITA poderão aceder a alguns dispositivos para os quais as políticas
criadas na vista Configuração da classe de dispositivos foram restringidas.

O período JITA pode ser autorizado para um número definido de minutos ou Ilimitado. Os
utilizadores ilimitados terão acesso ao dispositivo a partir do momento em que se autenticam até ao
momento em que terminam a sessão no sistema.

Se for atribuído ao utilizador um período JITA limitado, um minuto antes de o período JITA expirar, é
perguntado ao utilizador se pretende prolongar o acesso. Assim que o utilizador termina sessão no
sistema ou outro utilizador inicia sessão, o período JITA expira. na vez seguinte que o utilizador
iniciar sessão para aceder a um dispositivo com capacidade JITA, é apresentado um pedido de
introdução das credenciais.

A JITA está disponível para as seguintes classes de dispositivos:

● Unidades de DVD/CD-ROM

● Unidades de discos amovíveis
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Criar uma política JITA para um utilizador ou grupo

Os administradores podem permitir que os utilizadores acedam a dispositivos utilizando a
autenticação Just In Time Authentication (JITA).

1. Inicie o Device Access Manager e em seguida clique ou toque em Alterar.

2. Selecione o utilizador ou grupo e em seguida, em Acesso para Unidades de discos
amovíveis ou Unidades de DVD/CD-ROM, clique ou toque na seta para baixo e selecione
Permitir – Autenticação JITA obrigatória.

3. Em Duração, clique ou toque na seta para baixo para baixo para selecionar um período de
tempo para o acesso JITA.

O utilizador deve terminar sessão e em seguida iniciar sessão novamente para que a nova definição
JITA seja aplicada.

Desativar uma política JITA para um utilizador ou grupo

Os administradores podem desativar o acesso de utilizadores ou grupos aos dispositivos utilizando a
autenticação Just In Time Authentication.

1. Inicie o Device Access Manager e em seguida clique ou toque em Alterar.

2. Selecione o utilizador ou grupo e em seguida, em Acesso para Unidades de discos
amovíveis ou Unidades de DVD/CD-ROM, clique ou toque na seta para baixo e em seguida
selecione Recusar.

Quando o utilizador inicia sessão e tenta aceder ao dispositivo, o acesso é negado.

Definições
A vista Definições permite aos administradores ver e alterar as unidades cujo acesso é controlado
pelo Device Access Manager.

NOTA: O Device Access Manager deve estar ativado quando a lista de letras de unidades é
configurada (ver Vista Sistema na página 45).

Classes de dispositivos não geridas

O HP Device Access Manager não gere as seguintes classes de dispositivos:

● Dispositivos de entrada/saída

◦ CD-ROM

◦ Unidades de disco

◦ Controladores de disquetes (FDC)

◦ Controladores de disco rígido (HDC)

◦ Classe de dispositivos de interface humana (HID)

◦ Dispositivos de interface humana infravermelhos

◦ Rato

◦ Múltiplas portas série

◦ Teclado
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◦ Impressoras Plug & Play

◦ Impressora

◦ Atualização de impressora

● Energia

◦ Suporte de gestão de energia avançada (APM)

◦ Bateria

● Diversos

◦ Computador

◦ Descodificador

◦ Ecrã

◦ unidade de visualização unificada Intel®

◦ Legacard

◦ Controlador de multimédia

◦ Modificador de suporte de dados

◦ Tecnologia de memória

◦ Monitor

◦ Multifunção

◦ Cliente de rede

◦ Serviço de rede

◦ Transporte de rede

◦ Processador

◦ Adaptador SCSI

◦ Acelerador de segurança

◦ Dispositivos de segurança

◦ Sistema

◦ Desconhecido

◦ Volume

◦ Instantâneo do volume
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8 HP Trust Circles

O HP Trust Circles é uma aplicação de segurança de ficheiros e documentos que alia a encriptação
de pastas e ficheiros à cómoda capacidade de partilha de documentos num círculo de confiança. A
aplicação encripta ficheiros em pastas especificadas pelo utilizador, protegendo-as dentro de um
círculo de confiança. Uma vez protegidos, os ficheiros podem ser utilizados e partilhados apenas
pelos membros do círculo de confiança. Se um ficheiro protegido por recebido por alguém que não
faça parte do círculo de confiança, o ficheiro permanece encriptados e essa pessoa não consegue
aceder ao conteúdo.

Abrir o Trust Circles
1. No ecrã Iniciar, clique ou toque na aplicação HP Client Security.

– ou –

No ambiente de trabalho do Windows, faça duplo clique ou no ícone HP Client Security na
área de notificação, situada na extremidade direita da barra de tarefas.

2. Em Dados, clique ou toque em Trust Circles.

Informação básica
Existem duas formas de enviar convites por correio eletrónico e de lhes responder:

● Utilizar o Microsoft® Outlook – A utilização do Trust Circles com o Microsoft Outlook
automatiza o processamento de quaisquer convites do Trust Circles e respostas a outros
utilizadores do Trust Circles.

● Utilizar o Gmail, Yahoo, Outlook.com ou outros serviços de correio eletrónico (SMTP) –
Quando introduz o seu nome, endereço eletrónico e palavra-passe, o Trust Circles utiliza o seu
serviço de correio eletrónico para enviar convites por correio eletrónico aos membros
selecionados para aderirem ao seu círculo de confiança.

Para configurar o seu perfil básico:

1. Introduza o seu nome e o endereço eletrónico e em seguida clique ou toque em Seguinte.

O nome é visível a qualquer membros que são convidados para aderirem ao seu círculo de
confiança. O endereço eletrónico é utilizado para enviar, receber ou responder a convites.

2. Introduza a palavra-passe da conta de correio eletrónico e em seguida clique ou toque em
Seguinte.

É enviada uma mensagem de correio eletrónico de teste para garantir que as definições de
correio eletrónico estão corretas.

NOTA: O computador deve estar ligado a uma rede.

3. No campo Nome do círculo de confiança, introduza um nome para o círculo de confiança e
em seguida clique ou toque em Seguinte.

4. Adicione membros e pastas e em seguida clique ou toque em Seguinte. O círculo de confiança
é criado com as pastas que foram selecionadas e envia notificações por correio eletrónico a
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quaisquer membros selecionados. Se, por qualquer motivo, não for possível enviar um convite,
é apresentada uma notificação. Os membros podem ser convidados novamente em qualquer
altura a partir da vista Círculo de confiança clicando em Os seus círculos de confiança e em
seguida fazendo duplo clique ou duplo toque no círculo de confiança. Para obter mais
informações, consulte Trust Circles na página 50.

Trust Circles
Pode criar um círculo de confiança durante a configuração inicial depois de introduzir o seu endereço
eletrónico ou na vista Círculo de confiança:

▲ Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Criar círculo de confiança e introduza um
nome para o círculo de confiança.

● Para adicionar membros ao círculo de confiança, clique ou toque no ícone M+ ao lado de
Membros e siga as instruções apresentadas no ecrã.

● Para adicionar pastas ao círculo de confiança, clique ou toque no ícone + ao lado de
Pastas e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Adicionar pastas a um círculo de confiança

Adicionar pastas a um novo círculo de confiança:

● Durante a criação de um círculo de confiança, pode adicionar pastas clicando ou tocando no
ícone + ao lado de Pastas e seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

● No Explorador do Windows, faça duplo clique ou toque continuamente numa pasta que não faça
parte de um círculo de confiança, selecione Círculo de confiança e em seguida selecione
Criar círculo de confiança a partir de pasta.

SUGESTÃO: Pode selecionar uma ou mais pastas.

Adicionar pastas a um círculo de confiança existente:

● Na vista Círculo de confiança, clique em Os seus círculos de confiança, faça duplo clique ou
duplo toque no círculo de confiança existente para visualizar as pastas atuais, clique ou toque
no ícone + ao lado de Pastas e siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

● No Explorador do Windows, faça duplo clique ou toque continuamente numa pasta que não faça
parte de um círculo de confiança, selecione Círculo de confiança e em seguida selecione
Adicionar a círculo de confiança a partir de pasta.

SUGESTÃO: Pode selecionar uma ou mais pastas.

Depois de uma pasta ter sido adicionada a um círculo de confiança, o Trust Circles encripta a pasta
e o respetivo conteúdo automaticamente. Quando todos os ficheiros estiverem encriptados, é
apresentada uma notificação. Além disso, um símbolo de cadeado verde é apresentado em todos os
ícones de pastas encriptadas e ícones de ficheiros dentro das pastas para indicar que estão
completamente protegidos.
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Adicionar membros a um círculo de confiança

São necessários três passos para adicionar membros a um círculo de confiança:

1. Convidar – Em primeiro lugar, o titular do círculo de confiança convida o(s) membro(s). O
convite por correio eletrónico pode ser enviado a vários utilizadores ou listas/grupos de
distribuição.

2. Aceitar – O convidado recebe o convite e decide se aceita ou recusa. Se o convidado aceitar o
convite, é enviada uma resposta por correio eletrónico ao autor do convite. Se o convite foi
enviado a um grupo, cada membro recebe um convite e decide se aceita ou recusa.

3. Registar – O autor do convite tem uma última oportunidade para decidir se deve adicionar o
membro ao círculo de confiança. Se o autor do convite decidir registar o membro, é enviada
uma mensagem de correio eletrónico ao convidado a confirmar a resposta. O autor do convite e
o convidado podem verificar opcionalmente a segurança do processo de convite. É apresentado
um código de verificação para o convidado, que deve ser lido ao autor do convite pelo telefone.
Depois de o código ter sido verificado, o autor do convite pode enviar a mensagem de correio
eletrónico final de registo.

Adicionar membros a um novo círculo de confiança:

▲ Durante a criação de um círculo de confiança, pode adicionar membros clicando ou tocando no
ícone M+ ao lado de Membros e seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

● Se utiliza o Outlook, selecione contactos no livro de endereços do Outlook e clique em OK

● Se utiliza outro serviço de correio eletrónico, introduza manualmente novos endereços
eletrónicos no círculo de confiança ou pode recuperá-los a partir do endereço eletrónico
registado no círculo de confiança.

Adicionar membros a um círculo de confiança existente:

▲ Na vista Círculo de confiança, clique em Os seus círculos de confiança, faça duplo clique ou
duplo toque no círculo de confiança existente para visualizar os membros atuais, clique ou
toque no ícone M+ ao lado de Membros e siga as instruções apresentadas no ecrã.

● Se utiliza o Outlook, selecione contactos no livro de endereços do Outlook e clique ou
toque em OK.

● Se utiliza outro serviço de correio eletrónico, introduza manualmente novos endereços
eletrónicos no círculo de confiança ou pode recuperá-los a partir do endereço eletrónico
registado no círculo de confiança.

Adicionar ficheiros a um círculo de confiança

Pode adicionar ficheiros a um círculo de confiança através de uma das seguintes formas:

● Copie ou mova o ficheiro para a pasta de um círculo de confiança existente.

– ou –

● No Explorador do Windows, clique com o botão direito ou toque continuamente num ficheiro que
não esteja encriptado atualmente, selecione Círculo de confiança e em seguida selecione
Encriptar. Ser-lhe-á pedido para selecionar o círculo de confiança ao qual o ficheiro deve ser
adicionado.

SUGESTÃO: Pode selecionar um ou mais ficheiros.
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Pastas encriptadas

Qualquer membro de um círculo de confiança pode ver e editar ficheiros que pertencem a esse
círculo de confiança.

NOTA: O Gestor/leitor de círculos de confiança não sincroniza ficheiros entre os membros.

Os ficheiros devem ser partilhados através dos meios existentes, tais como correio eletrónico, FTP
ou fornecedores de armazenamento na nuvem. Os ficheiros copiados para, movidos para ou criados
numa pasta de círculo de confiança ficam protegidos imediatamente.

Remover pastas de um círculo de confiança

Remover uma pasta de um círculo de confiança desencripta a pasta e o respetivo conteúdo e
remove a sua proteção.

● Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Os seus círculos de confiança, faça duplo
clique ou duplo toque no círculo de confiança existente para visualizar as pastas atuais e em
seguida clique ou toque no ícone da lata de lixo ao lado dessa pasta.

– ou –

● No Explorador do Windows, faça duplo clique ou toque continuamente numa pasta que faça
parte atualmente de um círculo de confiança, selecione Círculo de confiança e em seguida
selecione Remover do círculo de confiança.

SUGESTÃO: Pode selecionar uma ou mais pastas.

Remover um ficheiro de um círculo de confiança

Para remover um ficheiro de um círculo de confiança, no Explorador do Windows clique com o botão
direito do rato ou toque continuamente num ficheiro que esteja encriptado atualmente e selecione
Círculo de confiança, seguido de Desencriptar ficheiro.

Remover membros de um círculo de confiança

Um membro que tenha sido registado completamente não pode ser removido de um círculo de
confiança. Uma alternativa seria criar um novo círculo de confiança com todos os outros membros,
mover todos os ficheiros e pastas para o novo círculo de confiança e em seguida eliminar o círculo
de confiança antigo. Isto irá assegurar que quaisquer novos ficheiros que o membro receba não
estarão acessíveis, mas tudo o que tenha sido partilhado previamente permanecerá acessível ao
membro do círculo de confiança antigo.

Se o membro não foi registado completamente (o membro foi convidado a aderir ao círculo de
confiança ou não aceitou o convite do círculo de confiança), pode remover o membro do círculo de
confiança através de uma das seguintes formas:

● Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em os seus círculos de confiança e em
seguida faça duplo clique ou duplo toque no círculo de confiança para mostrar a lista atual de
membros. Clique ou toque no ícone da lata de lixo ao lado do nome do membro a remover.

● Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Membros e em seguida faça duplo clique ou
duplo toque no membro para mostrar os círculos de confiança dos quais é membro. Clique ou
toque no ícone da lata de lixo ao lado de um círculo de confiança para remover o membro
desse círculo de confiança.
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Eliminar um círculo de confiança

Para eliminar um círculo de confiança, é necessário ser-se o titular.

▲ Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Os seus círculos de confiança e em
seguida clique ou toque no ícone da lata de lixo ao lado do círculo de confiança a eliminar.

Isto remove o círculo de confiança da página e envia mensagens de correio eletrónico a todos
os membros do círculo de confiança para os informar de que o círculo de confiança foi
eliminado. Quaisquer ficheiros ou pastas que estavam incluídos nesse círculo de confiança são
desencriptados.

Definir preferências
Na vista Círculo de confiança, clique ou toque em Preferências. São apresentados três separadores

● Definições de correio eletrónico

Opção Descrição

Nome de utilizador É apresentado o nome de utilizador atualmente em uso. Para alterá-lo, introduza
um novo nome de utilizador na caixa de texto. As alterações são guardadas
automaticamente.

Endereço eletrónico É apresentada a conta de correio eletrónico utilizada atualmente. Para alterá-la,
clique ou toque em Alterar definições de correio eletrónico e sigas as
instruções apresentadas no ecrã.

Confirmação de novo membro Selecione entre as seguintes opções:

◦ Confirmar automaticamente – Depois de receber a aceitação dos
convidados, estes são confirmados no círculo de confiança sem qualquer
introdução manual, sendo-lhes enviada uma mensagem de correio
eletrónico de confirmação.

◦ Confirmar manualmente – Depois de receber a aceitação dos convidados,
é necessário efetuar a introdução manual para registar os novos membros
no círculo de confiança, sendo-lhes enviada em seguida uma mensagem de
correio eletrónico de confirmação.

◦ Solicitar verificação – Depois de receber a aceitação dos convidados, é
necessário um código de verificação para registar completamente os
convidados. O titular do círculo de confiança deve contactar os convidados
e obter deles o código de verificação. Depois de introduzir o código correto,
são enviadas as mensagens de correio eletrónico de confirmação.

Autenticação periódica A autenticação periódica requer que o utilizador introduza a palavra-passe do
Windows depois do tempo limite especificado (registado em minutos) e também
ao realizar operações sensíveis. Esta definição permite ativar ou desativar a
autenticação dos utilizadores.

Tempo limite de autenticação Selecione o período de tempo limite especificado (registado em minutos) antes
de ser necessário efetuar a autenticação.

Não mostrar a mensagem de
confirmação

Marque a caixa de verificação para desativar a apresentação de mensagens de
confirmação ou desmarque a caixa de verificação para visualizar mensagens de
confirmação.

Quero ajudar a melhorar o HP
Trust Circle através do controlo
de utilização anónimo

Marque a caixa de verificação para participar no programa ou desmarque a caixa
de verificação caso não queira participar.

● Cópia de segurança / Restauro
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Opção Descrição

Cópia de segurança Copia os seus dados (definições e círculos de confiança) da aplicação Gestor/
leitor do círculo de confiança para um ficheiro de cópia de segurança. Na
eventualidade de uma falha do sistema, pode utilizar este ficheiro para restaurar
a sua nova instalação do Trust Circles para o estado guardado no ficheiro.

NOTA: Apenas são guardados os dados da aplicação do seu círculo de
confiança (círculos de confiança, definições e membros). Os ficheiros nas pastas
do círculo de confiança não são copiados. Esses ficheiros devem ser copiados à
parte.

Para criar a cópia de segurança das definições e dados de utilizador do círculo
de confiança:

1. Clique ou toque em Criar cópia de segurança.

2. Escolha um nome de ficheiro e um diretório para o ficheiro de cópia de
segurança e em seguida clique ou toque em Guardar.

3. Introduza uma palavra-passe, confirme-a e em seguida clique ou toque em
OK. Esta palavra-passe será necessária para restaurar o ficheiro.

Restaurar Restaura definições e círculos de confiança a partir de um ficheiro de cópia de
segurança, normalmente depois de uma falha do sistema ou migração para outro
computador.

Para restaurar as definições e dados de utilizador do Gestor de círculos de
confiança:

1. Clique ou toque em Restaurar.

2. Navegue até ao diretório e nome de ficheiro do ficheiro de cópia de
segurança e em seguida clique ou toque em Abrir.

3. Introduza a palavra-passe que foi configurada ao criar a cópia de
segurança.

● Acerca de É apresentada a versão do software do Gestor/Leitor de círculos de confiança. São
apresentadas ligações que lhe permitem atualizar o Gestor de círculos de confiança para a
versão Pro ou visualizar a declaração de privacidade da HP.
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9 Recuperação de roubo (apenas alguns
modelos)

O Computrace (comprado em separado) permite-lhe monitorizar, gerir e rastrear à distância o seu
computador.

Depois de ativado , Computrace é configurado a partir do Centro de Cliente Absolute Software. A
parir do Centro de Cliente, o administrador pode configurar o Computrace para monitorizar ou gerir o
computador. Se o sistema for perdido ou roubado, o Centro de Cliente pode auxiliar as autoridades
locais a localizar e recuperar o computador. Se estiver configurado, o Computrace pode continuar a
funcionar mesmo se a unidade de disco rígido for apagada ou substituída.

Para ativar o Computrace:

1. Estabeleça a ligação à Internet.

2. Abra o HP Client Security. Para obter mais informações, consulte Abrir o HP Client Security
na página 10.

3. Clique em Recuperação de roubo.

4. Para iniciar o Assistente de Ativação do Computrace, clique em Introdução.

5. Introduza as suas informações de contacto e informações de pagamento com cartão de crédito,
ou introduza a Chave de produto previamente adquirida.

O Assistente de Ativação processa se forma segura a transação e configura a sua conta de utilizador
no web site do Centro de Cliente Absolute Software. Quando terminar, recebe uma mensagem de
correio eletrónico com as suas informações de conta no centro de Cliente.

Se tiver executado anteriormente o Assistente de Ativação do Computrace e já possuir uma conta de
utilizador do centro de Cliente, pode adquirir licenças adicionais contactando o seu representante de
conta da HP.

Para iniciar sessão no centro de Cliente:

1. Visite https://cc.absolute.com/.

2. Nos campos ID de início de sessão e Palavra-passe, introduza as credenciais que recebeu na
mensagem de confirmação e de seguida clique em Iniciar sessão.

No Centro de Cliente, pode:

● Monitorizar os seus computadores.

● Proteger os seus dados à distância.

● Comunicar o roubo de qualquer computador protegido pelo Computrace.

▲ Clique em Saber mais para obter mais informações sobre o Computrace.
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10 Exceções de palavras-passes
localizadas

Ao nível da autenticação na ligação e do HP Drive Encryption, o suporte de localização da palavra-
-passe é limitado. Para obter mais informações, consulte IME do Windows não suportados ao nível
da autenticação na ligação ou do Drive Encryption na página 56.

O que fazer quando uma palavra-passe é rejeitada
As palavras-passes podem ser rejeitadas pelas seguintes razões:

● Um utilizador está a utilizar um IME que não é suportado. Este é um problema comum com
idiomas de byte duplo (coreano, japonês, chinês). Para resolver este problema:

1. Utilizando o Painel de Controlo, adicione um esquema do teclado suportado (adicione
teclados norte-americanos/ingleses no idioma de teclado chinês).

2. Defina o teclado suportado para introdução padrão.

3. Inicie o HP Client Security e em seguida introduza a palavra-passe do Windows.

● Um utilizador está a utilizar um carácter que não é suportado. Para resolver este problema:

1. Altere a palavra-passe do Windows para utilizar apenas caracteres suportados. Para mais
informações sobre caracteres não suportados, consulte Tratamento de teclas especiais
na página 57.

2. Inicie o HP Client Security e em seguida introduza a palavra-passe do Windows.

IME do Windows não suportados ao nível da
autenticação na ligação ou do Drive Encryption

No Windows, o utilizador pode escolher um IME (editor do método de introdução) para introduzir
caracteres e símbolos complexos, tais como caracteres japoneses e chineses, utilizando um teclado
ocidental padrão.

Os IME do Windows não são suportados ao nível da autenticação na ligação ou do Drive Encryption.
Não é possível introduzir uma palavra-passe do Windows com um IME no ecrã de início de sessão
da autenticação na ligação ou do HP Drive Encryption, e fazê-lo poderá resultar numa situação de
bloqueio. Em alguns casos, o Microsoft® Windows não apresenta o IME quando o utilizador introduz
a palavra-passe.

A solução consiste em mudar para um dos esquemas de teclado suportados que traduz para o
esquema de teclado 00000411:

● Microsoft IME para japonês

● O esquema de teclado japonês

● Office 2007 IME para japonês – Se a Microsoft ou um terceiro utiliza o termo IME ou editor do
método de introdução, o método de introdução poderá não ser na verdade um IME. Isto pode
causar confusão, mas o software lê a representação de código hexadecimal. Desta forma, se
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um IME mapeia para um esquema de teclado suportado, então o HP Client Security suporta a
configuração.

AVISO! Quando o HP Client Security é implementado, as palavras-passes introduzidas com um
IME do Windows serão rejeitadas.

Alterações de palavras-passes utilizando esquemas de
teclado que também são suportados

Se a palavra-passe for definida inicialmente com um esquema de teclado, tal como Inglês dos EUA
(409) e em seguida o utilizador alterar a palavra-passe utilizando um esquema de teclado diferente
que também é suportado, tal como Latino-americano (080A), a alteração da palavra-passe
funcionará com o HP Drive Encryption, mas falhará no BIOS se o utilizador utilizar caracteres que
existem no último, mas não no primeiro (por exemplo, ē).

NOTA: Os administradores podem resolver este problema utilizando a página Utilizadores do HP
Client Security (acessível a partir do ícone da engrenagem na página inicial) para remover o
utilizador do HP Client Security, selecionando o esquema de teclado pretendido no sistema operativo
e em seguida executando novamente o assistente de configuração do HP Client Security para o
mesmo utilizador. O BIOS armazena o esquema de teclado pretendido, e as palavras-passes que
podem ser escritas com este esquema de teclado serão definidas corretamente no BIOS.

Outro problema potencial é a utilização de diferentes esquemas de teclado que podem todos
produzir os mesmos caracteres. Por exemplo, tanto o esquema de teclado EUA Internacional
(20409) como o esquema de teclado Latino-americano (080A) podem produzir o carácter é, embora
possam ser necessárias sequências diferentes de batimentos de teclas. Se uma palavra-passe for
definida inicialmente com o esquema de teclado latino-americano, então o esquema de teclado
Latino-americano é definido no BIOS, mesmo que a palavra-passe seja alterada posteriormente
utilizando o esquema de teclado EUA Internacional.

Tratamento de teclas especiais
● Chinês, eslovaco, francês do Canadá e checo

Quando um utilizador seleciona um dos esquemas de teclado anteriores e depois introduz uma
palavra-passe (por exemplo, abcdef), a mesma palavra-passe deve ser introduzida enquanto é
premida a tecla shift para minúsculas e as teclas shift e caps lock para maiúsculas na
autenticação na ligação ou do Drive Encryption. As palavras-passes numéricas devem ser
introduzidas utilizando o teclado numérico.

● Coreano

Quando um utilizador seleciona um esquema de teclado coreano compatível e depois introduz
uma palavra-passe, a mesma palavra-passe deve ser introduzida enquanto é premida a tecla alt
para minúsculas e a tecla alt direita e a tecla caps lock para maiúsculas na autenticação na
ligação ou do Drive Encryption.

● Os caracteres não suportados são indicados na tabela seguinte:

Idioma Windows BIOS Drive Encryption

Árabe As teclas إل, آل , e ال geram dois
caracteres.

As teclas إل, آل , e ال geram um
carácter.

As teclas إل, آل , e ال geram um
carácter.

Francês do Canadá ç, è, à, é com caps lock são
Ç, È, À, É no Windows.

ç, è, à, é com caps lock são
ç, è, à, é na autenticação na
ligação.

ç, è, à, e é com caps lock são
ç, è, à, é no HP Drive
Encryption.
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Idioma Windows BIOS Drive Encryption

Espanhol 40a não é suportado. Apesar
disso, funciona porque o
software converte-a para
c0a. No entanto, devido a
diferenças subtis entre os
esquemas de teclado,
recomenda-se que os
utilizadores de língua
espanhol mudem o seu
esquema de teclado
Windows para 1040a
(Variante espanhola) ou 080a
(Latino-americano).

n/a n/a

EUA Internacional ◦ As teclas ¡, ¤, ‘, ’, ¥ e ×
na fila superior são
rejeitadas.

◦ As teclas å, ® e Þ na
segunda fila são
rejeitadas.

◦ As teclas á, ð e ø na
terceira fila são
rejeitadas.

◦ A tecla æ na fila inferior
é rejeitada.

n/a n/a

Czech ◦ A tecla ğ é rejeitada.

◦ A tecla į é rejeitada.

◦ A tecla ų é rejeitada.

◦ As teclas ė, ı e ż são
rejeitadas.

◦ As teclas ģ, ķ, ļ, ņ e ŗ
são rejeitadas.

n/a n/a

Eslovaco A tecla ż é rejeitada. ◦ As teclas š, ś e ş são
rejeitadas quando
escritas, mas são
aceites quando
introduzidas com o
teclado virtual

◦ A tecla morta ţ gera dois
caracteres.

n/a

Hungarian A tecla ż é rejeitada. A tecla ţ gera dois
caracteres.

n/a

Slovenian A tecla żŻ é rejeitada no
Windows e a tecla alt gera
uma tecla morta no BIOS.

As teclas ú, Ú, ů, Ů, ş, Ş, ś,
Ś, š e Š são rejeitadas no
BIOS.

n/a

Japonês Quando disponível, o
Microsoft Office 2007 IME é
uma escolha melhor. Apesar
do nome IME, é na verdade o
esquema de teclado 411, que
é suportado.

n/a n/a
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Glossário

administrador
Consulte administrador do Windows.

administrador do Windows
Um utilizador com direitos plenos para modificar permissões e gerir outros utilizadores.

ativação
A tarefa que é necessário concluir antes que quaisquer funcionalidades do Drive Encryption fiquem acessíveis.
Os administradores podem ativar o Drive Encryption com o assistente de configuração do HP Client Security ou
HP Client Security. O processo de ativação consiste em ativar o software, encriptar a unidade e criar a cópia de
segurança da chave de encriptação inicial num dispositivo de armazenamento amovível.

ativo
Um componente de dados que consiste em informações ou ficheiros pessoais, dados relacionados com o
histórico ou a Internet, etc., o qual está localizado na unidade de disco rígido.

autenticação
O processo de verificar se é a pessoa que afirma ser, através da utilização de credenciais, incluindo a sua
palavra-passe do Windows, a sua impressão digital, um smart card, um cartão sem contactos ou um cartão de
proximidade.

autenticação de pré-arranque do Drive Encryption
Um ecrã de início de sessão que é apresentando antes de iniciar o Windows. Os utilizadores devem introduzir
o respetivo nome de utilizador e palavra-passe do Windows ou o PIN do smart card ou deslizar um dedo
registado. Se for selecionado o início de sessão de passo único, então introduzir as informações corretas no
ecrã de início de sessão do Drive Encryption permite o acesso direto ao Windows sem ter de iniciar sessão
novamente no ecrã de início de sessão do Windows.

autenticação na ligação
Uma funcionalidade de segurança que exige alguma forma de autenticação, por exemplo um smart card, chip
de segurança ou palavra-passe, quando o computador arranca.

Bluetooth
Tecnologia que utiliza radiotransmissões para ativar computadores, impressoras, ratos, telemóveis e outros
dispositivos com capacidade Bluetooth para a comunicação sem fios numa distância curta.

cartão de proximidade
Um cartão de plástico com um chip informático que pode ser utilizado para autenticação em conjunto com
outras credenciais para maior segurança.

Cartão ID
Uma miniaplicação do Windows que serve para identificar o seu ambiente de trabalho com o seu nome de
utilizador e imagem escolhida.

cartão sem contactos
Um cartão de plástico com um chip informático que pode ser utilizado para autenticação.

chip de segurança incorporado Trusted Platform Module (TPM)
A aplicação TPM autentica um computador, em vez de um utilizador, armazenando informações específicas ao
sistema anfitrião, tais como chaves de encriptação, certificados digitais e palavras-passe. Uma TPM minimiza o
risco de as informações no computador serem comprometidas pelo roubo físico ou ocorrer um ataque por um
hacker externo.

Glossário 59

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2602



Círculo de confiança
Fornece contenção de dados ao associar os dados a um grupo de definido de utilizadores fidedignos. Isto
impede que os dados caiam nas mãos erradas, quer acidentalmente, quer intencionalmente. Protegidos com a
tecnologia Zero Overhead Key Management da CryptoMill, os dados são associados criptograficamente a um
círculo de confiança. Isto impede a desencriptação de documentos ou outras informações sensíveis fora do
círculo de confiança

classe de dispositivo
Todos os dispositivos de um tipo específico, tais como unidades.

conta de rede
Uma conta de utilizador ou administrador do Windows, num computador local, num grupo de trabalho ou num
domínio.

Conta de utilizador do Windows
Um utilizador que está autorizado a iniciar sessão numa rede ou num computador individual.

cópia de segurança
Utilizar a funcionalidade de cópia de segurança para guardar uma cópia de informações importantes de um
programa numa localização fora do programa. Pode em seguida ser utilizada para restaurar as informações
posteriormente no mesmo computador ou noutro.

credencial
Uma peça de informação específica ou um dispositivo de hardware utilizado para autenticar um utilizador
individual.

desencriptação
Um procedimento utilizado em criptografia para converter dados encriptados em texto simples.

dispositivo ligado
Um dispositivo de hardware que está ligado a uma porta no computador.

domínio
Um conjunto de computadores que fazem parte de uma rede e partilham uma base de dados de diretório
comum. Os domínios têm nomes exclusivos e cada um possui as suas próprias regras e procedimentos.

Drive Encryption
Protege os seus dados encriptando as suas unidades de disco rígido, impossibilitando a leitura das
informações por pessoas sem a devida autorização.

DriveLock
Uma funcionalidade de segurança que associa a unidade de disco rígido a um utilizador e exige que o
utilizador escreva corretamente a palavra-passe DriveLock quando o computador arranca.

ecrã de início de sessão do Drive Encryption
Ver Autenticação de pré-arranque do Drive Encryption.

eliminação definitiva do espaço livre
A escrita de dados aleatórios por cima de recursos eliminados e espaço não utilizado. Este processo reduz a
existência do recurso eliminado para que seja mais difícil recuperar o recurso original.

encriptação
Um procedimento, tal como a utilização de um algoritmo, implementando na criptografia para converter texto
simples em texto cifrado de forma a impedir que destinatários não autorizados leiam esses dados. Há vários
tipos de encriptação de dados e estes são a base da segurança de rede. Os tipos comuns incluem a norma
DES (Data Encryption Standard) e a encriptação de chave pública.

encriptação por hardware
A utilização de unidades de autoencriptação que cumprem a especificação OPAL do Trusted Computing Group
para a gestão de unidades de autoencriptação para concluir a encriptação instantânea. A encriptação por
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hardware é instantânea e poderá demorar apenas alguns minutos, mas a encriptação por software poderá
demorar várias horas.

encriptação por software
A utilização de software para encriptar a unidade de disco rígido setor por setor. Este processo é mais lento do
que a encriptação por hardware

Gestor/Leitor do círculo de confiança
O Leitor de círculos de confiança apenas pode aceitar convites enviados por utilizadores do círculo de
confiança. No entanto, o Gestor de círculos de confiança permite a criação de círculos de confiança. As
funcionalidades incluem convidar alguém por correio eletrónico para um círculo de confiança e aceitar convites
para círculos de confiança de outras pessoas. Assim que é estabelecido um círculo de confiança entre pares,
os ficheiros protegidos por esse círculo de confiança podem ser partilhados em segurança.

grupo
Um grupo de utilizadores que têm o mesmo nível de acesso ou recusa em relação a uma classe de dispositivos
ou a um dispositivo específico.

identidade
No HP Client Security, um grupo de credenciais e definições que é gerido como uma conta ou um perfil para
um determinado utilizador.

impressão digital
Uma extração digital da imagem da sua impressão digital. A imagem real da sua impressão digital nunca é
armazenada pelo HP Client Security.

início de sessão
Um objeto dentro do HP Client Security que consiste num nome de utilizador e numa palavra-passe (e
possivelmente outras informações selecionadas) que pode ser utilizado para iniciar sessão em websites ou
outros programas.

Início de sessão único
Uma funcionalidade que armazena informações de autenticação e permite-lhe utilizar o HP Client Security para
aceder à Internet e a aplicações do Windows que exigem a autenticação por palavra-passe.

Just In Time Authentication
Consulte a Ajuda do software HP Device Access Manager.

método de início de sessão em segurança
O método utilizado para iniciar a sessão no computador.

Página inicial
Uma localização central onde pode aceder e gerir as funcionalidades e definições no HP Client Security.

Pasta do círculo de confiança
Qualquer pasta protegida por um círculo de confiança.

PIN
Um número de identificação pessoal para um utilizador registado para ser utilizado para autenticação.

PKI
A norma de Infraestrutura de chave pública que define as interface para criar, utilizar e administrar certificados
e chaves criptográficas.

política de controlo de acesso aos dispositivos
A lista de dispositivos para os quais o acesso do utilizador é permitido ou recusado.

Recuperação da HP SpareKey
A capacidade de aceder ao seu computador respondendo corretamente a perguntas de segurança.

reiniciar
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O processo de reiniciar o computador.

restaurar
Um processo que copia informações do programa a partir de um ficheiro de cópia de segurança previamente
guardado para o programa.

Sistema de encriptação de ficheiros (EFS)
Um sistema que encripta todos os ficheiros e subpastas na pastas selecionada.

smart card
Um dispositivo de hardware que pode ser utilizado com um PIN para autenticação.

token de recuperação de emergência
Uma área de armazenamento seguro que permite a reencriptação das Teclas de Utilizador Básico a partir de
uma tecla de proprietário da plataforma para outra.

trituração automática
Trituração agendada por si no File Sanitizer.

trituração manual
Trituração imediata de um ou mais recursos selecionados, a qual substitui uma trituração agendada.

triturar
A execução de um algoritmo que substitui os dados contidos num recurso por dados sem sentido.

utilizador
Qualquer pessoa registada no Drive Encryption. Os utilizadores não administradores têm direitos limitados no
Drive Encryption. Apenas se podem registar (com a aprovação do administrador) e iniciar sessão.

Windows Logon Security
Protege as suas contas do Windows exigindo a utilização de credenciais específicas para fins de acesso.
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Pré-carregados no BIOS
O módulo Computrace Persistente vem carregado previamente
no BIOS de vários modelos de notebook, tablet PC, workstations 
e desktops empresariais HP.

Proteção da informação
Milhões de pessoas em todo o mundo têm seus dados 
potencialmente comprometidos por roubos de computador.
É impossível ignorar a crescente onda de roubos de identidade, 
muitos causados por roubos de computador de corporações 
importantes, órgãos do governo, universidades e instituições
de assistência médica.

É necessária uma estratégia de segurança de várias
camadas para proteger o hardware e os dados nele contido. 
Com algumas etapas preventivas de segurança de dados,
as organizações podem evitar os possíveis processos, multas, 
polêmicas e perda de negócios que um computador perdido
ou roubado pode causar.

Faça o pedido hoje
Para fazer o pedido - inclua o serviço Computrace com o 
workstation, o PC, o notebook ou o Tablet PC, ou entre em 
contato com o revendedor autorizado da HP e proteja seus 
dados hoje! 

Serviços HP Computrace
Os produtos do conjunto de software Computrace® oferecem 
uma solução de segurança robusta e em várias camadas que 
ajuda as organizações a lidarem com problemas de conformi-
dade com regulamentações, proteção de dados, recuperação 
do computador roubado e rastreamento de ativos.

Os profissionais de TI usam o software Computrace para 
rastrear e recuperar notebooks roubados, eliminar dados 
remotamente com o intuito de proteger informações confiden-
ciais e detectar software não autorizado ou hardware ausente 
de forma a garantir a conformidade com regulamentações e 
criar alertas predefinidos para gerenciar políticas de uso 
apropriadas.

Diversos níveis de proteção estão disponíveis para aquisição, 
como listado abaixo. Esses níveis de serviço são descritos mais 
detalhadamente na tabela de recursos do serviço. 

O QUE É?

O Serviço de Suporte HP Computrace oferece: 
• Rastreamento seguro de ativos.

• Proteção contra roubos e perdas.

• Assistência aos usuários que estão trabalhando para
   garantir a conformidade com regulamentações. 

Dependendo do serviço HP Computrace específico
adquirido, pode também estar incluso: 
• Rastreamento e recuperação de computadores roubados ou  
   perdidos com assistência da equipe de recuperação Computrace.

• Eliminação remota de dados opcional.

Descrição do serviço

Proteja seu hardware e os dados importantes contra roubos e perdas

Computrace
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Por que preciso do serviço HP Computrace?
O custo de notebooks/PC roubados ou perdidos é enorme.

• Ocorreram mais de 600 mil roubos de notebooks em 2004, 
totalizando uma estimativa de US$ 700 milhões em perdas
e uma estimativa de US$ 6,2 bilhões em roubo de informações 
proprietárias.1

• 47% dos profissionais de segurança de computador entrevistados 
informaram um roubo de notebook nos últimos doze meses.2

• De 2005 a 2006 houve um aumento de 81% no número
de empresas que informaram notebooks roubados contendo 
informações confidenciais.3

• Os representantes da Gartner disseram que há 10% de chance
de um notebook ser roubado e 20% de chance de um notebook
ser perdido ou ser colocado em lugar errado.4

• De acordo com o FBI, 1 de cada 10 notebooks será roubado
nos primeiros 12 meses da compra. 90% nunca serão recuperados.5

O software Computrace incorpora uma tecnologia
de restauração denominada "Persistence Module" (Módulo de 
Persistência) que recria a instalação do software agente, mesmo
que o serviço agente tenha sido excluído por meios convencionais.

O Persistence Module vem instalado de fábrica no BIOS
(ou no firmware) de muitos computadores HP e é ativado
durante a primeira chamada do Application Agent ao centro
de monitoramento. Ele restaura o Application Agent caso este tenha 
sido removido. É recomendável que o BIOS de qualquer dispositivo 
sendo considerado para qualquer um dos serviços do Computrace
seja pré-carregado com o Persistence Module. 

Os computadores que não tiverem o Persistence Module integrado ao 
BIOS, terão a versão de software do Persistence Module denominada 
Application Agent. 

O Application Agent é instalado no sistema operacional (como um 
serviço) por meio da execução de um instalador. Regularmente, ele
faz chamadas programadas pela Internet ao centro de monitoramento 
e fornece os dados do ativo e da localização. O Application Agent 
também gerencia os "aplicativos de ajuda" para fornecer suporte
a atividades como comandos para eliminação de dados ou auxílio
na recuperação de roubo. Ele é carregado no intervalo da partição
da unidade de disco rígido no início do serviço.

Os computadores que não tiverem o Computrace Persistence Module 
integrado ao BIOS durante o processo de fabricação, poderão recorrer 
à instalação do Application Agent e obter a funcionalidade total do 
Computrace. No entanto, esses dispositivos não se beneficiarão da 

Como funciona 
capacidade de persistência disponível no Persistence Module quando 
integrado ao BIOS do dispositivo. 

O Computrace Persistence Module vem pré-carregado no BIOS
de muitos modelos de notebook, tablet PC, workstation e desktop 
comercial da HP.* 

Todas as estatísticas acima são de estudos da IDC citados no Wall Street Journal e na Panasonic

PARA MAIORES INFORMAÇÕES VISITE WWW.HP.COM.BR   

Computrace

RECURSOS E BENEFÍCIOS

RECURSOS BENEFÍCIOS

• Traz de volta os valiosos ativos da empresa, caso sejam roubados
• Impede o roubo e minimiza o desvio de computadores

• A Computrace pode oferecer visibilidade à equipe de TI para até 100% de seus computadores
• Rastreamento e gerenciamento de ativos de TI

• Recurso de eliminação remota disponível quando associado a tokens RSA SecurID ou códigos de autorização
por e-mail do software Absolute

• Identifica quais dados podem ser acessados e comprometidos por roubo 

• Evita litígios caros, relações públicas embaraçosas e possíveis responsabilidades criminais

• O Computrace ajuda as empresas a cumprirem as exigências de relatório e segurança de dados da SOX,
HIPAA, California Senate Bill 1386 e Gramm-Leach-Bliley ao proporcionar um controle interno mais rígido
e oferecer ferramentas de rastreamento de ativos

RECUPERAÇÃO DE
COMPUTADORES ROUBADOS6

ACOMPANHAMENTO DE ATIVOS

PROTEÇÃO DE DADOS 7

CONFORMIDADE COM
A REGULAMENTAÇÃO 7

A HP ORGULHA-SE EM OFERECER OS SEGUINTES SERVIÇOS HP COMPUTRACE COMO UM SERVIÇO HP CARE PACK.
GERENCIAMENTO
DE ATIVOS DE TI

COMPUTRACE ONE

ELIMINAÇÃO
REMOTA DE DADOS

RASTREAMENTO POR
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO DE ROUBO

COMPUTRACE
FOR NETBOOKS

1. Safeware Insurance, 2004.
2. Levantamento sobre segurança e crimes em informática de 2006 do FBI e da CSI.
3. Estudo anual de 2006: The cost of data breach (O custo de uma brecha nos dados). Ponemon Institute, LLC, 2007.
4. O Parthenon Online, Precautions may prevent laptop theft (Precauções podem impedir roubo de notebook), 25 de abril de 2007.
5. Attrition Data Loss (Desgaste da perda de dados), julho de 2005.
6. O agente Computrace é fornecido desativado e deve ser ativado pelos clientes quando adquirirem um Care Pack. O Care Pack pode ser adquirido por períodos que variam de um a cinco anos.
7. A eliminação remota de dados não está disponível com o Computrace for Netbooks – Standard. Para usar o serviço de Data Delete, o cliente deve primeiramente assinar um acordo de pré-autorização
    e, então, obter tokens RSA SecurID ou códigos de autorização por e-mail do software Absolute. 

* Os sistemas podem precisar de atualização e/ou de hardware adquirido separadamente para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows® 7.
Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições do Windows 7. Consulte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para obter detalhes.

Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As únicas garantias para produtos e serviços HP são as que estão descritas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviçoes. Nada deve ser assumido como parte constituinte de garantia adicional.
A HP não se responsbiliza por erros ou omissões técnicas e editoriais contidos neste documento. 09/23_r1 js Product Number: LY944LA#AC4

©2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
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Chapter 1: Introduction

Absolute® brings a fundamentally new approach to cybersecurity by enabling self-healing endpoint
security to ensure uncompromised visibility and near real-time remediation of breaches at the source. Our
cloud-based platform and embedded Persistence technology puts IT and security professionals in control
of devices, data, and applications — whether they are on or off the network — to improve IT asset
management, ensure compliance, protect data, and reduce insider threats. Patented Persistence
technology is embedded in the firmware of more than 1 billion popular PC and mobile devices from global
manufacturers including Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Intel, Lenovo, Microsoft, Panasonic, Samsung and
Toshiba.

Absolute is an adaptive endpoint security solution. Its technology platform is a client/server architecture
that delivers device security, data security, and asset management of endpoints, even if a device is off
the network or in the hands of an unauthorized user.

The persistent connection between the secure and patented agent (client) and the Absolute Monitoring
Center (server) ensures organizations have protected access to up-to-date information about their entire
device inventory. Authorized users can use the built-in tools in the Absolute console to track devices and
initiate data and device security operations for the purposes of enforcing compliance policies, identifying
at-risk computers, and taking preemptive and reactive measures if a security incident occurs.

About this Guide
This document contains detailed information about various classic tools and functionality available to
authorized users.

This section provides information on the following topics:
● Audience
● Using this Guide
● Conventions Used in this Guide

Audience
This guide provides instructions for system administrators who use the Absolute console to manage their
IT assets (devices), to report missing or stolen devices, and to request and monitor data and device
security operations. System administrators are assigned to the Security Administrator or Administrator
user roles, depending on their organization’s specific requirements.

User Roles
There are five distinct user roles that can be filled by one or more people.

● Administrators manage their organization’s devices and IT assets, and report device loss or
theft. Administrators also create and manage various system communications, such as end user
messaging, system notifications, and alerts and suspicious alert events.

● Security Administrators exist in those organizations that choose to designate certain
Administrators as Security Administrators to manage the device and data security of assets. This
user role has more access rights than Administrators.
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Security Administrators are authorized to configure, target, and start File Retrieval, Device Freeze,
and Data Delete services. Security Administrators use the Absolute console to track andmanage
devices, both within the organization’s local area network and outside of it.

● Power Users have access rights to most features excluding security features. Administrators
can restrict Power Users rights to specific Identifiers or Device Groups.

● Security Power Users exist in those organizations that choose to designate certain Power
Users as Security Power Users to manage the device and data security of assets. This user role
has more access rights than Power Users.
Security Power Users are authorized to configure, target, and start File Retrieval, Device Freeze,
and Data Delete services for devices in their assigned Device Group. Security Power Users use
the Absolute console to track andmanage devices within the organization’s local area network.

● Guest Users have limited access to information and reports. These users cannot alter or assign
user access rights and cannot alter details on the page. Members of the Guest User group can
only browse Investigation Reports they have created and can only view reports they have saved.

Other User Roles
The following user roles, although not defined in the User section of the Absolute console, are important
to its overall operation.

● Signing Officers assume responsibility for the Security Administrators’ and Security Power
Users’ actions. Signing Officers are notified each time a Data Delete request is made.
Signing Officers are two senior managers in an organization who have signing authority on their
company’s behalf.

● IT Technicians are usually responsible for installing the agents on devices within their
organizations.

Using this Guide
The Absolute User Guide is comprised of the following chapters:

● "Introduction" (this chapter) provides an overview of this document.
● "Setting Up Your Work Environment" describes the features included under the Administration

section of the console, including procedures required to set up event alerts, device groups, and
end user messaging.

● " Generating Reports" describes the procedures required to generate basic and customized
classic reports based on the data collected from your managed devices.

● "Working with Reports" describes the classic reports, and how to run them and view the results.
● "Using Real-Time Technology" describes the Real-Time Technology (RTT) feature and provides

tasks that are specific to using it.
● "Using Real-Time Technology over IP" describes the Real-Time Technology over Internet

Protocol (RTT-IP) feature and provides tasks that are specific to using it.
● "Securing Your Data and Devices" describes data and device security services that enable users

with security authorization to ensure that managed devices and their data are not compromised in
cases of device loss or theft.

● "Concluding Intel Anti-Theft Technology Support" provides information to help you troubleshoot
the disenrollment of your managed devices from Intel® AT. The Intel AT service was terminated
by Intel in early 2015.

Chapter 1: Introduction Absolute User Guide
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● "Using Data Delete" describes the Data Delete functionality, and the procedures required to start
and manage Data Delete operations.

● "Using Device Freeze" describes the Device Freeze functionality, including how to initiate freeze
requests and create custom freeze messages.

● "Managing Geofences" describes the Geofencing functionality and the procedures required to
manage Geofencing boundaries.

● "Using Remote File Retrieval" describes the Remote File Retrieval functionality.
● "Using File List" describes how to remotely request a File List, which facilitates requesting a

Remote File Retrieval.
● "Absolute for Chromebooks" describes how to manage your Chromebook devices in the Absolute

console.
● "Glossary" provides a list of acronyms, as well as the terms and their definitions used throughout

this guide.

Conventions Used in this Guide
The following conventions are used throughout the Absolute User Guide:

● Directory names, file names, field names, and UI objects are represented using bold; for
example:
○ In Windows 7, the notepad.exe file is located in the windows\system32 directory.
○ UserID: enter your user identification number in this field.
○ Click Apply.

● Computer input and output, such as sample code and commands or statements are shown using
the Courier typeface; for example:
lanmake ctinst.txt

● Cross references to other locations within this user guide and hyperlinks are indicated in green
text with an underscore; for example: see Conventions Used in this Guide. Clicking a cross
reference takes you to that location in the guide.

● Throughout this guide, getting to the appropriate page in the quickest way is represented as
follows:
On the navigation bar click > Alerts to open the View andManage Alerts page.

● The output that is generated by the information you enter in the Search Criteria area is presented
in an area referred to as the results grid.

Chapter 1: Introduction Absolute User Guide
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Chapter 2: Setting Up YourWork Environment

This chapter provides information on the following topics:
● Alerts
● End User Messaging
● Geofences
● Device Groups
● Software Policy
● Managing Classic Account Settings
● Downloading Packages For Your Account
● Managing System Notifications
● Viewing Pending Agent Removal Requests

Alerts
The Alerts feature is used to notify Administrators of notable events regarding managed devices. For
example, you may want to know if a device has not connected to the network for an unusually long period
of time, potentially indicating a lost device that requires further investigation. In this example, you could
use an alert based on the Last Call Time condition.

When you configure alerts for your organization, a managed device triggers an active alert, which then
creates an alert event (basically a log file entry) and notifies you by email or pager according to the alert’s
settings. The e-mail or pager message contains a summary of the conditions that triggered the alert and a
link to the Absolute console’s home page. After an alert notification is sent, the alert is not triggered again
for that device until the alert is reset. You configure the alert to have either a manual reset or an
automatic reset after a specified period of time.

The Alerts feature is the foundation of the Suspicious Devices functionality. When you create an alert,
you can assign a suspicion level value. A single alert event may seem unremarkable, however when
multiple, seemingly insignificant alert events occur within a brief period of time, the activity becomes
suspicious. When a device triggers one or more alerts for which you’ve assigned suspicion level values,
these values are consolidated and, if the result exceeds your threshold, the alert events show on the
Suspicious Devices Report (see "Suspicious Devices Report" on page 132.). You can use this report to
view and manage a list of devices that have a high level of suspicious activity.

There are two types of alerts:
● Predefined: Absolute includes preconfigured (default) alerts that, when activated, notify you

when certain events occur.
● Custom: You can also create user-defined alerts that use a single criterion or multiple criteria.

These alerts can target or exclude a single device, or groups of devices.

Alerts have two states:
● Active: The alert scans your organization’s managed devices for its alert conditions and logs

alert events when found.
● Suspended: The alert is not scanning for its alert conditions and no alert events are logged. By

default, all predefined alerts are in the Suspended state.
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NOTE Alert events can be sent to a Security Information and Event Management (SIEM) application. If
you are using a SIEM application and you want the ability to view and analyze Absolute alert events in
your SIEM application, along with events from other sources, download the Absolute SIEM Connector to
a computer on your network. For more information, see "Downloading the Absolute SIEM Connector" on
page 72.

This section provides information about the following topics and tasks:
● About Predefined Alerts
● Creating New Custom Alerts
● Examples of Alert Conditions
● Managing Alerts
● Managing Triggered Alert Events

About Predefined Alerts

The Absolute console includes numerous predefined alerts, which you can see on the View and Manage
Alerts page described in the task, "Viewing Alerts" on page 24.

When the predefined alerts are activated, they perform as described in the following table. See
"Activating Alerts" on page 25.

By default, all predefined alerts are configured for manual reset, but you can configure an alert to reset
automatically after a specified number of days. See "Resetting Alerts" on page 26.

NOTE If you attempt to delete a predefined alert, it is recreated automatically in a Suspended state.

Predefined (Default) Alerts Description

Agent Is Newly Installed This alert is triggered when the agent is installed on a device.
This alert should have a reset type of manual and should not be
reset from the Alert Events page. Doing so results in alerts getting
generated for new devices as they activate, but not re-sending alerts
for previously activated devices.

Change in Serial Number This alert is triggered when a serial number change is detected on a
managed device.
When this alert is configured to reset automatically, it tests for this
condition every x days, where x is the defined frequency.

NOTE If a managed device makes a call in which a serial number
change is detected and then makes no calls for a period of time
greater than x, it is possible for the alert to trigger more than once for
the same device. When another call is made, however, causing the
two most recent Alert Event records to not show a change in serial
number, the alert stops triggering.

Device Name Changed This alert is triggered when a device name change is detected on a
managed device. It is set with a Suspicion level of 3.

Predefined Alerts and their Descriptions
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Predefined (Default) Alerts Description

Device Rebuild This alert is used to proactively notify the administrator that a device
may be stolen. It is set with a Suspicion level of 3 and is triggered
when both of the following conditions are met:
● Operating system product key is changed
● Device has made a Self Healing Call

Hard Drive Nearly Full This alert is triggered when the hard drive free space is less than or
equal to 10% of the total hard drive size. This alert matches the
results in the Hard Drive Space Available Report, if that report uses
the same device group and setting of 10%.
If this alert is configured to reset automatically, it tests for this
condition every x days and triggers on the same devices each time
until the hard drive space is cleaned to more than 10% available.

Last called 20 days ago The trigger for this alert is the Last Call Time condition. If configured
to reset automatically, this alert tests the condition every x days and
triggers on the same devices each time until they make another call.
In other words, when the device calls in, the alert no longer triggers
for that device.
It is best practice to configure this alert to reset automatically to keep
constant track of your devices that fail to call in, even though this
configuration may result in a large number of e-mail notifications.

Lease Ending This alert compares the date in the Lease End Date condition to the
settings configured for the alert. When the Lease End Date is less
than or equal to 14 days from the current date, the default setting
triggers an alert, which sends an e-mail message with a list of all
devices that match this criteria.
If this alert is configured to reset automatically, it re-sends the alert
every x days, where x is the frequency configured in the alert
settings. This alert continues to trigger when the Lease End Date
has passed unless you reset it.

Local IP Address Changed This alert is triggered when a Local IP Address change is detected
on a managed device. It is set with a Suspicion level of 1.

Major Change This alert is used to proactively notify the administrator that a device
may be stolen. It is set with a highest Suspicion level of 5 and is
triggered when all of the following conditions are met:
● Operating system product key is changed
● Device name is changed
● Username is changed
● Device has made a Self Healing Call

Predefined Alerts and their Descriptions (continued)
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Predefined (Default) Alerts Description

Missing Software on Required List This alert is triggered for non-compliance of a Software Policy.
Missing Software on a Required List alert triggers for any managed
device that is detected without the required software packages
installed.
If this alert is configured to reset automatically, it is triggered on the
same devices each day until corrective action is taken and the
device no longer violates this policy.

Modem Changed This alert is triggered whenever there is a change in modem status
between the second-to-last and the last calls made for a specific
managed device. This alert does not indicate the date of the second-
to-last call, however you can see it on the Call History Report.
Because this alert compares the last two call dates for a particular
managed device, resetting the alert could result in it getting
generated more than once for a single device.

Network Changed This alert is triggered when both the Local IP Address and the Public
IP Address change on a device, which may indicate that the device is
no longer on the network. It is set with a Suspicion level of 2.

New Program File Detected Both new and updated applications trigger this alert. Regardless of
the number of new applications installed on a specific managed
device, this alert triggers once and does not trigger again until you
reset it.
If the alert is configured to reset automatically, it tests for the alert
condition every x days, where x is the defined frequency. Because
the condition is based on comparing the software detected date to
the alert modified date, it triggers an alert on the same applications
every x days unless the alert itself is changed and saved, thereby
changing the modified date of the alert.
However, if the alert is configured to reset manually, it only triggers
once on a specific managed device until it is reset, even if a new
application is installed subsequently.

Operating System Changed This alert is triggered when an operating system change is detected
on a device. This change may be attributed to reimaging of the
device, but it may also indicate that the device is stolen. It is set with
a Suspicion level of 2.

Operating System Product Key
Changed

This alert is triggered when an operating system product key change
is detected on a device, which may indicate that the device is stolen
and the thief may have reformatted the device. It is set with a
Suspicion level of 3.

Public IP Address Changed This alert is triggered when a Public IP Address change is detected
on a managed device. It is set with a Suspicion level of 1.

Predefined Alerts and their Descriptions (continued)
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Predefined (Default) Alerts Description

Self Healing Call This alert is triggered when a device makes a Self Healing Call. It is
used to notify an administrator that the agent on a device has been
tampered with or removed from a device. The agent could have been
temporarily removed during a normal IT process, but it could also
signal a malicious attempt to remove the agent from the device. It is
set with a Suspicion level of 3.

Software on Banned List This alert is triggered for non-compliance of a Software Policy.
Software that is defined as banned triggers an alert if it is detected on
any device.
If this alert is configured to reset automatically, it is triggered on the
same devices each day until corrective action is taken to ensure that
the device no longer violates this policy.

Username Changed This alert is triggered when a username change is detected on a
device, which may indicate that the device is being used by another
user and it may be stolen. It is set with a Suspicion level of 3.

Warranty Ending This alert compares the date in theWarranty End Date field to the
settings configured for the alert. The default setting triggers the alert
when theWarranty End Date is less than or equal to 14 days from
the current date. When triggered, this alert sends an e-mail
notification that includes a list of all devices that match the criteria.
If this alert is configured to reset automatically, it re-sends the alert
every x days, where x is the frequency configured in the alert
settings.
This alert continues to trigger after theWarranty End Date has
passed until you reset it.

Predefined Alerts and their Descriptions (continued)

Creating NewCustom Alerts
You can create alerts that meet your organization’s specific needs.

To create a new custom alert:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page click Create alert ....

3. On the Create and Edit Alerts page in the Alert name field enter a meaningful name for the alert.
This name shows in the Alert Name column in the results grid of the Alert Events page.

4. In the Alert description field enter a detailed description for this alert.

5. In the Suspicion level field open the list and select a severity level for suspicious events.
Possible values range from Not Suspicious to the highest suspicion level of 5.

This value is shown on the Suspicious Devices Report, which highlights devices with suspicious
activity. See "Suspicious Devices Report" on page 132.
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NOTE When setting suspicion levels, you need to consider the implications of the alert. For
example, a lease ending is expected behavior, whereas replacing a hard drive could indicate a
stolen device.

6. In the Conditions area define the conditions that trigger the alert.

A single alert can have several separate conditions that must all bemet to trigger user notification.

IMPORTANT Conditions prefixed with an asterisk (*) are not triggered by an agent call and you
can only combine them with other conditions that have an asterisk.

a) Open the Field list and select the appropriate value.
b) Open the Rule list and select the appropriate value. This list includes all applicable rules for

the field you selected in the Field list.
c) Depending on your selections from the Field and Rule lists, the Criteria field may open.

Do one of the following to provide the information for theCriteria field:

● Type the appropriate value.
● Click Choose to open a dialog that provides you with a list of all existing criteria. Click

the appropriate value from the list. The dialog closes, and refreshes the Create and Edit
Alerts page, populating the Criteria field with your selection.

d) Click Add Condition. The page refreshes to show the new condition in the Conditions
table.
Repeat this step until all appropriate conditions are added.

NOTE To delete an existing condition from an alert, click Delete.

7. In the Scope area, indicate which device groups meet the specified criteria and are included in,
or excluded from, the alert you are creating.

● In the Includes area, select the device that you want to include in the report as follows:
○ Open the Devices in the group list and select the device group to which this alert

applies.

NOTE If one or more of the devices in your selected device group were reported as
stolen, the Alert does not apply to these devices.

○ Open the Only where the list and select the appropriate value. The values include Any
of the fields in this list, Identifier, Device Name, Username, and Serial Number.

○ In the is or contains field enter the search criteria. You can also use Choose to select
a value from the list of all existing criteria.

● In the Excludes area, select the devices that you want to exclude from the report:
○ Open the Devices in the group list and select the device group to which this alert does

not apply.
○ Open the Only where the list and select the appropriate value. The values include Any

of the fields in this list, Identifier, Device Name, Username, and Serial Number.
○ In the is or contains field enter the search criteria. You can also use Choose to select

a value from the list of all existing criteria.
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8. When a device triggers an alert, the same device cannot trigger the alert again until the alert
event is reset for the single device or for all devices. Devices reported as stolen do not trigger an
alert.

At theAlert Type area define how the alert is reset for the device that triggered it:

● To create an alert that you need to reset manually from the Alert Events page, select the
Manual reset option.

● To create an alert that resets automatically after a specific number of days, select the
Automatic reset after option, and then enter a value in the day(s) field.

9. At the Alert Option area specify whether a single alert e-mail or multiple alert e-mails are sent
when this alert is triggered by multiple devices.

● To send a consolidated single e-mail message that provides details for each device that has
triggered the alert, select the Single e-mail option.

● To send an individual e-mail from each device that triggers the alert, select the Multiple e-
mails option, which may result in a large number of e-mails.

10. At the Action area define how the alert is handled when it is triggered.

Triggered alerts are logged for the Suspicious Devices Report. By default, Administrators are
notified by email or pager message when an alert is triggered.

You can set an alert so that no notifications are sent; for example, when you create an alert with low
impact.

● To send no notification when the alert is triggered select Log event.
● To contact Administrators automatically using e-mail or pager messages when the alert is

triggered select Log event and notify.
● To send alert notifications by e-mail, in the E-mail address field enter one or more

addresses. Separate multiple e-mail addresses with a semicolon.
● To send alert notifications to an alpha-numeric pager, in the Pager field enter the destination

pager address. You can enter multiple recipients by separating the addresses with a
semicolon.

11. If you do not want to activate the alert at this time, select the Suspend alert scanning option.

12. Click Save.

You are returned to the page from which you navigated to the Create and Edit Alerts page and are
shown a confirmationmessage on that page.

Examples of Alert Conditions
The following examples describe some commonly used conditions for alerts:

● Creating a Geofence Alert
● Creating a Security Action Alert
● Creating an Alert Based on Full-Disk Encryption Status Criteria
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Creating a Geofence Alert

To set an alert condition to trigger an alert when a device moves outside of its geofence location:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page click Create alert ....

3. On the Create and Edit Alerts page in the Conditions area, open the Field list and select the
value Geofence Location.

4. The Condition area refreshes. Complete the following steps:

a) Open the Rule list and select one of the following options:
● Is Inside: creates an alert whenever a device travels inside a specified Geofence

boundary.
● Is Outside: creates an alert whenever a device travels outside a specified Geofence

boundary.

b) The field next to the Rule field contains the list of Geofences that exist for your account.
Open the list and select the appropriate Geofence name.

c) The remaining fields let you specify the time frame after which the alert is triggered. Enter the
appropriate number in the for at least field and select Hours, Days, orWeeks to specify the
unit of time.

5. Click Add condition.

6. Enter the rest of the information that is appropriate to this Geofence alert as described in step 7
through step 12 of the task, "Creating New Custom Alerts" on page 19.

Creating a Security Action Alert
You can create an alert that is triggered when a user initiates an action related to a Data Delete or Device
Freeze request.

To trigger an alert when a security action occurs:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page click Create alert ....

3. On the Create and Edit Alerts page in the Conditions area, open the Field list and select
Security Action.

4. Open the Rule list and select one of the following actions:

● Data Delete Request Cancelled
● Data Delete Details Removed
● Data Delete Log File Downloaded
● Data Delete Requested
● Device Freeze Details Removed
● Device Freeze Requested
● Device Freeze Request Cancelled
● Unfreeze Requested
● Unfreeze Request Cancelled
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5. Click Add condition.

6. Enter the rest of the information that is appropriate to this alert as described in step 7 through
step 12 of the task, "Creating New Custom Alerts" on page 19.

Creating an Alert Based on Full-Disk Encryption Status Criteria
You can create alerts based on encryption status strings and conditions set in the filtering area of the
Full-Disk Encryption Status Report. For more information about this type of report, see "Full-Disk
Encryption Status Report" on page 135. For example, you may want to receive an alert whenever the
Encryption Status String changes.

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report only provides information about full-disk
encryption products installed on the system or the first physical drive only.

To create an encryption alert:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Click Security.

4. On the Security page, click Full-Disk Encryption Status Report.

5. On the Full-Disk Encryption Status Report page, at the and where the Encryption Status
String area, set the preferred filtering for the report. For more information, see "Filtering Data to
Create a Full-Disk Encryption Status Report" on page 137.

6. Click the Create an alert based on this encryption status criteria link.

7. A warning dialog opens indicating that any unsaved search criteria will be lost if you proceed. To
proceed, click OK.

8. On the Create and Edit Alerts page, in the Alert name field, enter an appropriate name for this
alert.

9. In the Alert description field, enter an appropriate description for this encryption alert.

10. Open the Suspicion level list and select the appropriate level as described in step 3 of the task,
"Creating New Custom Alerts" on page 19.

11. The Conditions table includes the options you provided when you filtered the data on the Full-
Disk Encryption Status Report. See "Filtering Data to Create a Full-Disk Encryption Status
Report" on page 137.

If needed, you can definemore conditions for triggering an encryption alert as follows:

a) Open the Rule list and choose from the following options, if applicable:
● Begins with
● Changed
● Contains
● Does Not Begin With
● Does Not Contain
● Is
● Is Not
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b) Depending upon your selections from the Field and Rule lists, the Criteria field may open.
Click Choose to open the Choose dialog and select the appropriate entry from the list.
Only those products detected for your account show on the Choose dialog. Select the
appropriate one, which is added to your conditions automatically.

c) Click Add condition.
The page refreshes to show the new condition or conditions you set for this alert in the
Condition table.

NOTE To delete an existing condition from an alert, click Delete.

12. Enter the rest of the information that is appropriate to this encryption alert as described in step 7
through step 12 of the task, "Creating New Custom Alerts" on page 19.

If you stop full-disk encryption, when you turn this feature on again you need to reactivate any encryption
alerts you created. For more information, see "Reactivating Suspended Alerts" on page 26.

Managing Alerts
You manage predefined and custom alerts in the same way, and you can perform the following tasks on
both types of alerts:

● Viewing Alerts
● Searching for a Specific Alert
● Activating Alerts
● Editing Alerts
● Reactivating Suspended Alerts
● Resetting Alerts
● Suspending Alerts
● Deleting Alerts

Viewing Alerts
The View and Manage Alerts page shows a table that contains a record for all existing alerts, including
the attributes and status for each alert.

NOTE You can apply an alert to a single device or to a device group, whereas alert events always apply
to a single device.

To view existing alerts:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

On the View and Manage Alerts page, the results grid shows all existing alerts, organized in the following
columns:

● Alert ID provides the identification number generated for the alert.
● Alert Name is the name for this alert.
● Conditions shows the conditions that are set for this alert.
● Scope Include indicates the specified criteria for devices that trigger this alert.
● Scope Exclude indicates the specified criteria for devices that are excluded from this alert.
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● Suspicion Level is the level of suspicion set for this alert. If no value exists a suspicion level
was not set.

● Status shows the device’s current status.
● Type indicates how the alert is reset after it is triggered, such as Manual or Automatic reset.

Searching for a Specific Alert
You can use the Search Criteria option to find a specific alert.

To search for a specific alert:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page, you can search as follows:

● At the Search Criteria area open the the Alert ID is list and select the appropriate ID
number.

● In the and the Alert Name contains field, enter all or part of the alert name that you want to
find.

● Next to and the Suspicion Level is:
i) Open the first list and select one of the following options:

– > greater than
– >= greater than or equal to
– = equal to
– <= less than or equal to
– < less than

ii) Open the second list and select a value from 0 to 5.

3. Click Show results to regenerate the report using the defined criteria.

Activating Alerts
Predefined and custom alerts show in the Suspended state until you activate them.

To activate an alert:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page the list of alerts show in the results grid. Choose the alerts
you want to activate in one of the following ways:

● To activate one or more alerts, review the list of alerts and select the checkbox for each alert
you want to activate.

● To activate all alerts, select the checkbox in the heading row of the column next to Alert ID.
All checkboxes in that column are now selected.

3. Click Activate.

In the results grid theStatus for the selected alerts is now Active.

Editing Alerts
You can edit both predefined and custom alerts.
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To edit an alert:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page in the results grid, click the Alert ID for the alert you want
to edit.

3. On the Create and Edit Alerts page, edit the values as described in step 3 through step 12 of the
task, "Creating New Custom Alerts" on page 19.

Reactivating Suspended Alerts
You can reactivate alerts that you suspended; for example, full-disk encryption alerts if you decided to
turn off full-disk encryption for a group of devices.

To reactivate suspended alerts:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page in the results grid, find the Suspended alert you want to
reactivate and select its checkbox.

3. Click Activate.

Resetting Alerts
You can configure an alert to reset automatically or on-demand (manually) after the alert is triggered by a
device. The device will not trigger the alert again until it is reset. Other devices will still trigger this alert.

To reset an alert:

1. On the navigation bar click and do one of the following:

● To reset an alert on all devices on which the alert was triggered:
i) Click the Alerts tab and click View and Manage Alerts.
ii) On the View and Manage Alerts page select the checkbox for the Active alert you want

to reset. You cannot reset a Suspended alert.
iii) Click Reset.
The alert is reset on all devices on which it was triggered.

● To reset an alert on individual devices:
i) Click the Alerts tab and click Alert Events.
ii) On the Alert Events page select the checkbox for the alert you want to reset. You can

select multiple alerts.
iii) Click Reset.
The alert is reset on each associated device , as indicated in the Identifier column. The current
date and time show in theReset Date column

NOTE If the conditions that initially triggered the alert are still present, the alert is triggered
again and notification messages resume.
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Suspending Alerts
There may be times when you want to suspend alerts. For example, if you are a school district and
currently receive alerts from your managed devices when they do not call in every three weeks, you may
want to suspend this alert during summer vacation.

To suspend an alert:

1. On the navigation bar click .

2. You can suspend alerts in one of the following ways:

● To create a custom alert in the Suspended state:
i) Click the Alerts tab and click Create and Edit Alerts.
ii) Follow the instructions provided in the task, "Creating New Custom Alerts" on page 19.
iii) At the bottom of the page, select the Suspend alert scanning checkbox.
iv) Click Save. This alert is not scanned until you activate it.

● To suspend one or more alerts:
i) Click the Alerts tab and click View and Manage Alerts.
ii) In the results grid select the alerts you want to suspend in one of the following ways:

○ To suspend one or more alerts, review the list of alerts and select the checkbox for
each alert you want to suspend.

○ To suspend all alerts, select the checkbox in the heading row of the column next to
Alert ID. All checkboxes in that column are now selected.

iii) Click Suspend. In the results grid the Status for the selected alerts is now Suspended.

Deleting Alerts
You can delete alerts that you, or other users, have created. However, if you attempt to delete a
predefined alert, it is recreated in a Suspended state.

To delete an alert:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click View and Manage Alerts.

2. On the View and Manage Alerts page in the results grid, find the alert you want to delete and then
do one of the following:

● Select the checkbox for the alert and click Delete.
● Click the link under the Alert ID column and on the Create and Edit Alerts page, click

Delete.

3. A warning dialog opens indicating that if you delete this alert, you also delete all records (such as
alert events) associated with it.

Click Continue to delete this alert.

NOTE If the alert you deleted was a predefined alert, its status is updated to Suspended and it
shows at the bottom of the results grid with a new Alert ID.
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Managing Triggered Alert Events
This section provides the following information and tasks:

● Viewing Triggered Alert Events
● Downloading Alert Events

Viewing Triggered Alert Events
The Alert Events page shows a table (results grid) that contains records of the alerts that were triggered
for each device.

NOTE By default, seven days of information shows in the results grid. You can change what shows
based on the dates set in the and the Event occurred area.

To filter and view alert events:

1. On the navigation bar click , click the Alerts tab, and click Alert Events.

2. On the Alert Events page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options using one or more of the following criteria:

● To filter your results by a specific alert event, do the following:
i) Open the the field list and select one of the following values:

○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed
on a device. Click an Identifier shown in the results grid to open that device’s
Device Summary page.

○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Alert Id: the identification number generated for the alert
○ Alert Name: the name for the alert.

ii) In the is or contains field, enter a value.
● To filter your results by the suspicion level, do the following:

i) Open the list next to and Suspicion Level and select one of the following:
○ < for a value that is less than
○ <= for a value that is less than or equal to
○ = for a value that equals
○ >= for a value that is greater than or equal to
○ > for a value that is greater than

ii) Open the second list and select a value from 0 to 5.
● To filter your results by the date when the alert event was triggered, at the and the Event

occurred area, do one of the following:
○ Click the in the last <n> days option and enter the appropriate number of days in the

field. Values from 1 through 365 are supported. A higher value results in a larger report
that takes longer to generate.
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○ Click the between option and enter the start and end dates (dd/mm/yyyy). Alternatively,
click the Calendar icon next to each date field to open the calendar dialog. Enter the
start date in the first date field and the end date in the second.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the list of alerts that were triggered and
had notifications sent by e-mail. The following data is returned according to your filtering choices:

● Alert Id is the identification number generated for the alert
● Alert Name is the name for this alert.
● Identifier is the unique identifier (electronic serial number) for this device.
● Username is the user who was logged in to this device.
● Device Name is the name of this device.
● Reset Date indicates the date this alert was reset so it continues to trigger the alert.
● Last Event indicates the date and time of the last alert event for this device.
● Suspicion Level is the level of suspicion set for this alert. No value in this cell indicates that

no suspicion level was set.
● Status indicates whether the alert is Active or Suspended.

Downloading Alert Events
The Alert Events page shows a table (results grid) that contains records of the alerts that were triggered
for each device.

NOTE By default, seven days of information show in the results grid. You can change what shows
based on the dates set in the and the Event occurred area.

To download alert events:

1. Complete the task, "Viewing Triggered Alert Events" on page 28.

2. In the results grid, select the appropriate alert events you want to download by doing one of the
following:

● To select one or more alert events, review the list of alert events and select the checkbox for
each alert event you want to download.

● To select all alert events, select the checkbox in the heading row of the column next to Alert
Id. All checkboxes in that column are now selected.

3. At the top of the results grid click .

4. On the Request Report: Alert Events page, in the Report Name field, enter a name for this
report you want to download.

5. Open the Report Format list and select a file format.

6. At the Create E-mail Alert area, if you want to receive e-mail notification when the file is
available, enter your e-mail address in the Your E-mail Address field.

7. Click Continue.

You will receive an e-mail when your report is generated. You can retrieve the report file from theMy
Reports page. For information on retrieving reports, see "Downloading Reports" on page 96.
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End User Messaging
The End User Messaging feature lets Administrators communicate with the end users of managed
devices through custom or URL messages. End User Messaging occurs during the agent call to the
Monitoring Center. Administrators can also solicit information from end users through end user messaging
that populates Custom Device Fields. For more information, see the online Help.

Administrators can create any number of end user messages and deploy them to all of their organization’s
devices, a specific device group, or a particular device.

There are two types of end user messages:
● Custom messages that can solicit data from end users. See "Creating Custom End User

Messages" on page 31.
● URL messages that open the end users’ browser windows to a specified website. See "Creating

URL End User Messages" on page 32.

End User Messaging is available on devices running the following supported operating systems:
● Windows operating systems with Internet Explorer

NOTE To show an end user message in Internet Explorer 7, 8, or 10, the TLS 1.2 protocol
needs to be enabled in Internet Options on each device. This option is enabled by default on
Windows 10 devices, but not Windows 7 and 8.1 devices. For more information about enabling
the TLS 1.2 protocol in Internet Explorer, see Microsoft documentation.

● Mac operating systems

This section describes the following tasks:
● Creating End User Messages
● Previewing End User Messages
● Editing End User Messages
● Activating an End User Message
● Suspending an End User Message
● Viewing End User Message Acknowledgements
● Resending End User Messages
● Deleting End User Messages

NOTE To perform the tasks in this section, you must log in to the Absolute console as an Administrator.

Creating End User Messages
This section describes the following tasks:

● Creating Custom End User Messages
● Creating URL End User Messages

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 30

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2640



Creating Custom End User Messages

To create a custom end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging. The End User Messaging page
shows a list of end user messages.

2. Click Create new end user message.

3. On the Create End User Message page at the Message information area, in the Message
Name field enter a descriptive name for the new message. The message name is for your
reference only and is not shown to the end user.

4. At the Message content area, complete the following information:

a) In the Message Type options, click the Custom message option.
b) In the Message Title field enter the title that you want to show on the title bar of the

message sent to end users.
c) In the Message Text field you can enter text and URL links, as well as the following

standard HTML tags:

<a> <b> <i> <u>

<font> <p> <br>

d) If you want to include an image with your message, do the following:
● Enter the Image URL for the image you want to show.
● Open the Image Display Location list and select where in the message you want to

image to show.
● In the Image Hyperlink field, enter or paste the appropriate hyperlink to the image you

want to show.
You are limited to one image per message.

e) If you are soliciting information from your end users, click Choose fields, which opens the
Custom Fields Dialog. The left column of the dialog shows all Available Fields, which you
can add to the message. The right column of the dialog provides a list of all currently
Selected Fields.
From theAvailable Fields list, click the fields you want to include in themessage and click >
to move them to theSelected Fields list. Click >> to move all available fields to theSelected
Fields list. If youmistakenly move an available field to theSelected Fields list, you can select
it and click < to move it back to theAvailable Fields list. When finished, click OK.

The Fields dialog closes and the Create End User Message page refreshes to show the
Selected Fields as a list of checkboxes at the Included Fields area.

f) Under the Required heading, select the checkbox for each field you want to specify as
mandatory.
The end user needs to provide information for thesemandatory fields to successfully submit a
response to the End User Message.

5. At the Message destination area in the Send To area, indicate the appropriate option that
defines the devices that receive the message as follows:

● Click All Devices to send the end user message to all devices, which includes future
activations.
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● Click Specific Device, click Choose device, and then select the device you want to receive
the end user message.

● Click Specific Group, click Choose group, and then select the Group Nameyou want to
receive the end user message. Any device added to or removed from this group is similarly
added to or removed from the message. You must define the device group before you can
select it. For more information, see "Creating a New Device Group" on page 40.

IMPORTANT When an End User Message is applied to a Specific Group, any device
added to or removed from that group is similarly associated or disassociated with the end
user message.

6. At the Message display area in the Message Display Criteria (Rules) options, select the
option that defines the frequency with which the message is presented to end users from the
following available options:

● On next call presents the message to end users on the device’s next call to the Monitoring
Center.

● On or after opens a field where you enter the date or you can click the Calendar icon to
select the appropriate date to send the message.

7. Review the message you have created and then take one of the following options to save the
message:

● Click Save & activate. The message is activated and shows on qualifying devices according
to the defined Message Display option.

● Click Save & suspend to preview the message. Before activating it, see "Previewing End
User Messages" on page 33. No devices receive this message until it is activated. This
option is recommended.

The End User Messaging page refreshes the results grid to include the new Custom EndUser
message.

Creating URL End User Messages
A Uniform Resource Locator (URL) message shows any World Wide Web address in the end user’s
browser. The Absolute console does not make a record of when the end user acknowledges receipt of a
URL message.

To create a URL message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page, click Create new end user message.

3. On the Create End User Message page, at the Message information area in the Message
Name field, enter a descriptive name for the new message. This message name is for your
reference only and is not shown to the user.

4. In the Message content area, do the following:

a) Click the URL option and type the address including the protocol; for example, http://.
b) Select one of the following options for delivering your end user message:

● Attempt to send once indicates that the message is sent only once, on the next agent
call.
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● Send repeatedly indicates that the message is sent on all agent calls.
This frequency is useful when the end user has signed out a device and failed to return it by
the due date. When the device is returned, you can suspend or delete themessage.

5. At the Message destination area in the Send To area, indicate the appropriate option that
defines the devices that receive the message as follows:

● To send the end user message to all devices, including future activations, click All Devices.
● To send the end user message to a single device, click Specific Device, click Choose

device, and then select the device.
● To send the end user message to all devices in a device group, click Specific Group, click

Choose group, and then select the Group Name you want to receive the end user
message. You must define the group before you can select it. For more information, see
"Creating a New Device Group" on page 40.

IMPORTANT When an End User Message is applied to a Specific Group, any device
added to or removed from that group is similarly associated or disassociated with the end
user message.

6. At the Message display area in the Message Display Criteria (Rules) options, select the
option that defines the frequency with which the web page is presented to end users from the
following available options:

● On next call presents the web page to end users on the device’s next call to the Monitoring
Center.

● On or after opens a field where you enter the date or you can click the Calendar icon to
select the appropriate date to send the message.

7. Review the message you have created and save it using one of the following options:

● Click Save & activate to save the message and activate it immediately.
● Click Save & suspend to save the message and suspend it. You can activate the message

later.

The End User Messaging page refreshes to show the new URLmessage in the results grid, which
shows a list of end user messages.

Previewing End User Messages
After you create a custom or URL end user message, preview the message before sending it to end
users.

To preview an end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, click the Message Name link for the
message you want to preview.

3. On the Create End User Message page, click Preview in New Window to open the message in
a new window.

NOTE Ensure your browser is configured to allow popups.
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Review themessage and close the window.

4. Choose from one of the following options:

● Edit the message. See "Editing End User Messages" on page 34.
● Click Save & activate. The message shows on qualifying devices on their next agent call.
● Click Save & suspend. No devices receive this message until the message is activated.

Editing End User Messages
This section describes the following tasks:

● Editing a Custom End User Message
● Editing a URL End User Message

Editing a Custom End User Message

To edit an existing custom end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page, in the results grid click the Message Name or the Edit link
for the Active message you want to edit. (You cannot edit a Suspended message.)

3. On the Create End User Message page, make the appropriate changes to the message as
follows:

a) At the Message information area in the Message Name field, enter the appropriate
information.

b) At the Message Status area, click Suspend so you can make these changes before the
qualifying devices call the Monitoring Center.

c) At the Message content area, select Custom message under Message Type and do the
following:
● Click the Message Title field and enter the updated information.
● Click the Message Text field and type the appropriate updates.
● If you want to use a different image, enter the appropriate information in the Image URL

field, open the list for Image Display Location and select the correct option, and in the
Image Hyperlink field enter the updated information.

d) If you are editing the information you requested from your end users, click Choose fields,
which opens the Custom Fields dialog.
The left column of the dialog shows all Available Fields, which you can add to themessage.
The right column of the dialog provides a list of all currently Selected Fields.

Click the fields you want to include in themessage and click > to move to theSelected Fields
list. Click >> to move all available fields to theSelected Fields list. If youmistakenly move an
available field to theSelected Fields list, you can select it and click < to move it back to the
Available Fields list. When finished, click OK.

The Fields dialog closes and the End User Message page refreshes to show theSelected
Fields as a list of checkboxes at the Included Fields options location.

e) Select the Required checkbox for each field you want to specify as mandatory.
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The end user needs to provide information for these fields to successfully submit a response to
the end user message.

f) Click OK.
The Fields dialog closes and the End User Message page refreshes to show theSelected
Fields as a list of checkboxes at the Included Fields options location.

g) Select the Required checkbox for each field you want to specify as mandatory.
The end user needs to provide information for these fields to successfully submit a response to
the end user message.

4. At the Message destination area in the Send To options, define the end users who receive the
message as follows:

● To send the end user message to all devices, including future activations, click All Devices.
● To send the end user message to a single device, click Specific Device, click Choose

device, and then select the device.
● To send the end user message to all devices in a device group, click Specific Group, click

Choose group, and then select the Group Name you want to receive the end user
message. You must define the group before you can select it. For more information, see
"Creating a New Device Group" on page 40.

IMPORTANT When an End User Message is applied to a Specific Group, any device
added to or removed from that group is similarly associated or disassociated with the end
user message.

5. At the Message display location, in the Message Display Criteria (Rules) options, select the
option that defines the frequency that the web page is presented to end users from the following
available options:

● On next call presents the web page to end users only once, that is on the device’s next call
to the Monitoring Center.

● On or after opens a calendar dialog where you select the appropriate date to send the
message.

Leave theRe-send checkbox unchecked. For more information, see "Resending End User
Messages" on page 39.

6. Review the changes you have made to this message. You have the following options to save the
message:

● Click Save & activate to save the message and activate it immediately.
The End User Messaging page refreshes the results grid with a list of end user messages that
includes themessage you edited. Notice that theStatus has changed toActive.

● Click Save & suspend to save the message and suspend it. You can activate the message
later.
The End User Messaging page refreshes the results grid with a list of end user messages that
includes themessage you edited. Notice that theStatus is Suspended.

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 35

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2645



Editing a URL End User Message

To edit an existing URL end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page, in the grid click the Message Name or the Edit link for the
message you want to edit.

3. On the Create End User Message page at the Message information area, make the appropriate
changes to the message as follows:

a) In the Message Name field, enter the appropriate information.
b) At the Message Status location, click Suspend so you can make these changes before the

qualifying devices call the Monitoring Center.

4. At the Message content area at the Message Type options, in the URL option field, do the
following:

a) In the field type the address including the protocol; for example, http://.
b) Select one of the following options for delivering your end user message:

● Attempt to send once indicates that the message is sent only once, on the next agent
call.

● Send repeatedly indicates that the message is sent on all agent calls.
This frequency is useful when the end user has signed out a device and failed to return it by
the due date. When the device is returned, you can suspend or delete themessage.

5. At the Message destination location, in the Send To options, define the end users who receive
the message as follows:

● To send the end user message to all devices, including future activations, click All Devices.
● To send the end user message to a single device, click Specific Device, click Choose

device, and then select the device.
● To send the end user message to all devices in a device group, click Specific Group, click

Choose group, and then select the Group Name you want to receive the end user
message. You must define the group before you can select it. For more information, see
"Creating a New Device Group" on page 40.

IMPORTANT When an End User Message is applied to a Specific Group, any device
added to or removed from that group is similarly associated or disassociated with the end
user message.

6. At the Message display location, in the Message Display Criteria (Rules) options, select the
option that defines the frequency that the web page is presented to end users from the following
available options:

● On next call presents the web page to end users on the device’s next call to the Monitoring
Center.

● On or after opens a calendar dialog where you select the appropriate date to send the
message.

● The Re-send checkbox lets you resend messages that were already sent and
acknowledged. For more information, see "Resending End User Messages" on page 39.
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7. Review the changes you have made to this message. You have the following options to save the
message:

● Click Save & activate to save the message and activate it immediately.
The End User Messaging page refreshes the results grid with a list of end user messages that
includes themessage you edited. Notice that theStatus has changed toActive.

● Click Save & suspend to save the message and suspend it. You can activate the message
later.
The End User Messaging page refreshes the results grid with a list of end user messages that
includes themessage you edited. Notice that theStatus is Suspended.

Activating an End User Message
Only activated end user messages are sent to managed devices that meet the message criteria.

To activate existing custom and URL end user messages:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, click the Message Name or Edit link for a
Suspended message you want to activate.

3. On the Create End User Message page click Save & activate.

4. The End User Messaging page refreshes. Look at the results grid to see that the message you
selected now reads Active in the Status column.

Suspending an End User Message
You can suspend messages that you temporarily do not want to send to end users.

To suspend an end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, click the Message Name or Edit link for an
Active message that you want to suspend.

3. On the Create End User Message page click Save & suspend.

4. The End User Messaging page refreshes. Look at the results grid to see the message you
selected now reads Suspended in the Status column.

Viewing End User Message Acknowledgements
You can see the custom end user messages that were and were not acknowledged by end users. You
can also download the details in a report. If you solicited information from end users in a message, you
can review the responses. For those devices that did not acknowledge the message, you may want to
research why that is the case.

To view end user message acknowledgements:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.
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2. On the End User Messaging page in the results grid, review the Devices Acknowledged
column. The hyperlinked numbers shown in this column represent the number of devices that
have acknowledged the respective end user messages.

To see which devices have acknowledged the end user message you sent, click the numeric link.

3. On the Devices that have acknowledged End User Message page, you can see the devices that
have responded to your message. If you have solicited information from the end user, you can
find it here.

For more information about this device and the device’s user, click the Identifier.

On the Device Summary, you can see who to contact to get further information or possibly to send
another message.

4. Click the Back link to return to the Devices that have acknowledged End User Message page.

5. To download a report of the devices that have acknowledged the end user message, at the top of

the results grid click .

On the Request Report page, complete the following steps:

a) In the Report Name field, enter a name for this report you want to download.
b) Open the Report Format list and select a file format.
c) At the Create E-mail Alert area, if you want to receive e-mail notification when the file is

available, enter your e-mail address in the Your E-mail Address field.
d) Click Continue.
When your request is processed, you can retrieve the report file from theMy Reports page. For
information on retrieving reports, see "Downloading Reports" on page 96.

6. Click the Back link to return to the End User Messaging page.

To view end user messages that were not acknowledged by the targeted devices:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, review the Devices Not Acknowledged
column. The hyperlinked numbers shown in this column represent the number of devices that
have not acknowledged the respective end user messages.

To see which devices have not acknowledged the end user message you sent, click the numeric
link.

3. On the Devices that have NOT acknowledged End User Message page, you see the devices
that have failed to respond. For more information about this device and the device’s user, click
the Identifier.

On the Device Summary, you can see who to contact to get further information or possibly to send
another message.

4. Click the Back link to return to the Devices that have NOT acknowledged End User Message
page.

5. To download a report of the devices that have not acknowledged the end user message, at the

top of the results grid click .

On the Request Report page, complete the following steps:

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 38

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2648



a) In the Report Name field, enter a name for this report you want to download.
b) In the Report Format field, open the list and select a file format.
c) At the Create E-mail Alert area, if you want to receive e-mail notification when the file is

available, enter your e-mail address in the Your E-mail Address field.
d) Click Continue.
When your request is processed, you can retrieve the report file from theMy Reports page. For
information on retrieving reports, see "Downloading Reports" on page 96.

6. Click the Back link to return to the End User Messaging page.

Resending End User Messages
There are times when it is useful to resend a message that was already received and acknowledged by
end users. For example, you could edit an existing complex custom message and resend it, instead of
taking the time to create a new custom message.

To resend an end user message:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, click the Message Name or Edit link for
the message you want to resend.

3. On the Create End User Message page at the Message Display location, select the Re-send
checkbox.

4. To save this setting, do one of the following:

● Click Save & activate to save the message. This message is shown to qualifying devices
according to the defined Message Display option.

● Click Save & suspend to save the message and suspend it. You can activate the message
later. No devices receive this message until you activate it.

Deleting End User Messages
You may want to delete end user messages that are no longer required.

To delete end user messages:

1. On the navigation bar click > Data > End User Messaging.

2. On the End User Messaging page in the results grid, click the Message Name or Edit link for
the message you want to delete.

3. On the Create End User Message page, click Delete.

The End User Message page refreshes with a confirmation indicating themessage you selected is
deleted.

Geofences
The Geofences feature lets Administrators specify geographical boundaries, based on geolocation
tracking data, to help locate managed devices. Geofencing is available to all accounts that have
downloaded the Geolocation Authorization Agreement from the Support page in the Absolute console,
signed it, and delivered it to Absolute.
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Geofence details and tasks are provided in the topic, "Managing Geofences" on page 268.

Device Groups
You can organize your managed devices into logical groupings that fit your business model. For example,
you can group computers by management levels, security risk assessment (those laptops that contain
confidential data), geographical locations (such as building, floor, or room the computers are in), and other
criteria.

The Device Groups page has a filter area at the top of the page and a table (results grid) that includes all
device groups associated with your account. You can use the Search Criteria filters to locate the device
group, or device groups, you want to view.

You can define groups when filtering reports or targeting devices for alerts or end user messaging.

This section describes the following tasks:
● Creating a New Device Group
● Viewing a Device Group
● Editing a Device Group
● Managing Devices in a Device Group
● Deleting Device Groups

IMPORTANT All tasks, except for the viewing ones, require that you log in to the Absolute console as
an Administrator.

Creating a NewDevice Group

To create a new device group:

1. On the navigation bar, click to open the Assets > Devices page.

2. On the sidebar, click Classic Groups.

3. On the Device Groups page, click Create new Device Group.

4. On the Create and Edit Device Group page, at the Group information area, do the following:

a) In the Group Name field, enter a name for the new device group. Click the Check name
availability link to verify that the name you created is not in use.

b) In the Group Description field, enter a description for the device group.
c) To ensure that only Administrators can change this information, at the Group information

area, click the Lock as Read-Only checkbox. However, for the purposes of this task, unless
you are an Administrator or Security Administrator, do not select this checkbox. If this
checkbox is activated, you cannot perform step 5 of this task.

d) Click Save group information to save your device group information and to refresh the
Create and Edit Device Group page. You see a confirmation line that the device group was
created successfully.

NOTE When first created, device groups do not have any devices associated with them.

5. To add devices to this group, at the Group Members area do one of the following:
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● To select the devices you want to add to this device group from a list, click Add Devices.
i) On the Choose Device(s) to add to the group dialog, do one of the following to select the

devices:
● Select the checkbox next to each device you want to add to the group.
● Select the Select All checkbox to select all devices that show on this page of the

table.
ii) Click Choose device(s). The Choose Device(s) to add to the group dialog closes.

On the Create and Edit Device Group page, you see a confirmation line stating the device
was added successfully to this group.

Also, the results grid refreshes and shows the devices you added, with specific
information for each device in the following columns:

● Identifier, which is a unique Electronic Serial Number assigned to the agent installed
on each device you selected.

● Department to which this device belongs. A Departments is a user-created attribute
for a device that is included in the filter of many reports.

● Device Name, which is the name given to a device.
● Username, which is a unique name detected by the agent that identifies a person

who is associated with or using a device.
● Make, which is the manufacturer of a device.
● Model Number, which is the product type of a device.
● Serial Number, which is the serial number of the device.
● Asset Number, which is an alphanumeric identifier for a device entered by a user.

NOTE You can sort the results in ascending and descending order for each column,
except the contents in the Identifier column.

iii) Above the results grid, in the field next to the Filter Members button, you can filter the
list shown in the results grid by entering one of the following items for a device:
● Identifier, which is a unique Electronic Serial Number assigned to the agent installed

on each device you selected.
● Device Name, which is the name given to a device.
● Username, which is a unique name detected by the agent that identifies a person

who is associated with or using a device.
● Serial Number, which is the serial number of the device.

Click Filter Members and the results grid refreshes to show a list of devices based on
your filter selection.

● To add devices to the group by manually specifying devices in a text file, click Upload a
List of Devices.

IMPORTANT Lenovo serial numbers with seven characters may be associated with more
than one device and may cause errors when you upload a list of devices using a text file.
When uploading a list of Lenovo devices, use complete serial numbers or the device
Identifiers, both of which are unique to each managed device.
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i) On the Upload List of Devices for Device Group dialog, under the Upload List of Serial
Numbers or Identifiers area, in the File Path field, click Browse and find the location
of the file you want to upload.
You can enter a list of devices in a single column, separating each entry with a return (press
Enter). Do not use any punctuation. Click Open to select this file path.

ii) In the File List Type area, click one of the following options:
● Serial Numbers
● Identifiers

iii) Click Upload File. Follow the instructions provided on-screen to continue with this
procedure.

The devices are added to the device group.

6. Click Back to show the Devices sidebar.

Viewing a Device Group

To use filters to locate and view a specific device group:

1. On the navigation bar, click to open the Assets > Devices page.

2. On the sidebar, click Classic Groups.

3. On the Device Groups page, filter your data to show a specific device group using the Search
Criteria fields as follows:

● In the Group Name is or contains field, enter the name of the device group you want to
view.

● In the and Group Description is or contains field, enter several letters that you know are
in the device group’s description that you want to view.

● Open the or the group contains a Device where the field list and select the appropriate
field from the following:
○ Any Field
○ Identifier
○ Device Name
○ Username

● In the is or contains field, either use Choose or enter the appropriate value for the device
group you want to view.

4. Click Show results to refresh the results grid. If you are logged in as a Power User or a Guest,
only those device groups to which you are assigned are included in the results.

The columns provide the following information:

● Device Group Name is the name of the group.
● Count shows how many devices are in this group,
● Description for this group, which you provided when you created it.
● Created By shows who created this group.
● Last Modified provides the date that this device group was created or when it was edited

last.
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5. Click Back to show the Devices sidebar.

Editing a Device Group

To edit a device group’s information:

1. Complete the task, "Viewing a Device Group" on page 42.

2. Open the Create and Edit Device Group page with the details of the device group that you want
to edit in one of the following ways:

● Filter the results grid to show a particular device group.
● In results grid, click the Device Group Name link for the device group you want to edit.

3. At the Group information location, you can edit the following details:

a) In the Group Name field, enter a different name for this group. Click the Check name
availability link to verify that the name you want to use is not already used.

b) In the Group Description field, edit an appropriate description for the group, if you want to
change it.

c) Select or clear the Lock as Read-Only checkbox.
d) Click Save to save your changes to the Group information and refresh the Create and Edit

Device Group page.
You see a confirmation line that the device group was updated successfully.

4. If you want to add more devices to this device group, see "Adding Devices to a Device Group"
on page 44.

You can also remove selected devices from the group. For more information, see "Removing
Devices from a Device Group" on page 50.

Managing Devices in a Device Group
You can use the Device Group page to manage Device Group memberships, which includes the following
tasks:

● Associating Devices with Device Groups
● Viewing Devices in a Device Group
● Removing Devices from a Device Group

Associating Devices with Device Groups
After you have created a device group, you can add devices to it.

NOTE A device can belong to more than one device group.

There are several ways to associate devices with device groups, including:
● Adding Devices to a Device Group
● Adding Devices to a Device Group Automatically Based on Local IP Addresses
● Using Bulk Uploads to Change Device Group Associations
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Adding Devices to a Device Group

To add devices to a device group:

1. Complete the task, "Viewing a Device Group" on page 42.

2. In the results grid of the Device Groups page, click the Device Group Name to which you want
to add devices.

3. To add devices to this group, at the Group Members area do one of the following:

● To select the devices you want to add to this device group from a list, click Add Devices.
i) On the Choose Device(s) to add to the group dialog, do one of the following to select the

devices:
● Select the checkbox next to each device you want to add to the group.
● Select the Select All checkbox to select all devices that show on this page of the

table.
ii) Click Choose device(s). The Choose Device(s) to add to the group dialog closes.

On the Create and Edit Device Group page, you see a confirmation line stating the devices
were added successfully to this group.

Also, the results grid refreshes and shows the devices you added, with specific
information for each device in the following columns:

● Identifier, which is a unique Electronic Serial Number assigned to the agent installed
on each device you selected.

● Department to which this device belongs. A Departments is a user-created attribute
for a device that is included in the filter of many reports.

● Device Name, which is the name given to a device.
● Username, which is a unique name detected by the agent that identifies a person

who is associated with or using a device.
● Make, which is the manufacturer of a device.
● Model Number, which is the product type of a device.
● Serial Number, which is the serial number of the device.
● Asset Number, which is an alphanumeric identifier for a device entered by a user.

NOTE You can sort the results in ascending and descending order for each column,
except the contents in the Identifier column.

iii) Above the results grid, in the field next to the Filter Members button, you can filter the
list shown in the results grid by entering one of the following items for a device:
● Identifier, which is a unique Electronic Serial Number assigned to the agent installed

on each device you selected.
● Device Name, which is the name given to a device.
● Username, which is a unique name detected by the agent that identifies a person

who is associated with or using a device.
● Serial Number, which is the serial number of the device.

Click Filter Members and the results grid refreshes to show a list of devices based on
your filter selection.
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● To add devices to the group by manually specifying devices in a text file, click Upload a
List of Devices.

IMPORTANT Lenovo serial numbers with seven characters may be associated with more
than one device and may cause errors when you upload a list of devices using a text file.
When uploading a list of Lenovo devices, use complete serial numbers or the device
Identifiers, both of which are unique to each managed device.

i) On the Upload List of Devices for Device Group dialog, under the Upload List of Serial
Numbers or Identifiers area, in the File Path field, click Browse and find the location
of the file you want to upload.
You can enter a list of devices in a single column, separating each entry with a return (press
Enter). Do not use any punctuation. Click Open to select this file path.

ii) In the File List Type area, click one of the following options:
● Serial Numbers
● Identifiers

iii) Click Upload File. Follow the instructions provided on-screen to continue with this
procedure.

The devices are added to the device group.

Adding Devices to a Device Group Automatically Based on Local IP Addresses
You can assign devices to device groups automatically, based on the devices’ local calling IP address.
This feature is useful if your network includes multiple subnets, each with a range of local IP addresses.

The following rules apply:
● When a device calls the Monitoring Center and its IP address is within the IP range specified for

a device group, it is assigned to the device group associated with that subnet.
● When a device calls in from an IP address that is not part of a range specified in a device group,

the device is not assigned to any group.
● When a device is already in a device group and calls in from an IP address that is not part of that

device group or any other defined device group, the device stays in the original device group.
● When a device is already in a device group, and calls in from an IP address that is part of

another defined device group, the device is reassigned to that device group associated with that
subnet.
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Example
A school district is using the Absolute technology. The following auto-grouping rules are defined for
two high schools in the district:
● Auto-group Lincoln High School: local IP subnet 172.165.50.*
● Auto-groupWashington High School:local IP subnet 172.165.60.*
If a teacher's computer calls in with the IP 172.165.50.25, it is auto-assigned to the Lincoln High
School group. The teacher then takes the computer home for the weekend and it calls in from the
teacher's home with the IP 123.134.75.13. There is no auto-group rule for that IP subnet, so the
computer stays in the Lincoln High School group.
However, if the teacher then takes the computer toWashington High School for a few days, and it calls
in from 172.165.60.150, the computer gets unassigned from the Lincoln High School group and
assigned to the Washington High School group. Unlike the teacher’s IP address at home, there is an
auto-group configured for that IP (Washington High School), so the computer is moved.

To use the auto-grouping feature to add devices to a device group automatically:

1. Create a CSV (comma separated value) file or spreadsheet as follows:

a) The first row must be the column headings GroupName and IPSubnet.
b) Subsequent rows should include the “<device group names>” that you want to use, a comma

(,) as the separator, and the associated local IPSubnet.
Use the asterisk (*) as a wild card to group devices calling from different local subnets, as
shown in the following example:

GroupName,IPSubnet
"Device Group Name 1",192.168.*.*
"Device Group Name 2",172.16.*.*
"Device Group Name 3",10.*.*.*

c) Choose the appropriate option to save the file to your local device.

2. Upload the CSV file prepared in the preceding step as follows:

a) On the quick access toolbar, click and click Import Classic Group <-> IP Mapping.

The on-screen instructions provide both guidance about creating a spreadsheet and a sample
file you can view. You created this file in step 1.

b) In the Name field, enter an appropriate name for your import. This name is used to track the
status of the CSV file import.

c) If you want to receive e-mail notification when the import is processed, in the E-mail field
enter your e-mail address.

d) In the Filename field, click Browse to open the Choose File to Upload dialog and complete
the following steps:
i) Browse to the location where you saved the edited CSV file earlier in step 1.
ii) Click the file you want to upload and then click Open to select the file.

The Import Groups page opens to show the path to the selected file in the Filename field. Click
Upload.
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NOTE CSV file imports are queued and processed in the background. You can track the
progress of your import using the Import Group <-> IP Mapping Status page, described next.

3. Verify that the CSV file was imported successfully:

a) On the navigation bar, click and click Import/Export on the Settings sidebar.

a) On the Import/Export sidebar, click Import Classic Group <-> IP Mapping Status.
b) On the Import Group <-> IP Mapping Status page in the table, review the import Status.

When the import process is complete, the status reads Ready. If you entered an e-mail
address, notification is sent.

c) To verify the success of the import, click the Ready link and view the status CSV file.
The status CSV file is identical to the CSV file you uploaded, with the addition of two columns that
indicate the success of the import line by line.

NOTE For more information, see Technical Note 050221 – Dynamic Group to IP Subnet Mapping on the
Documentation page.

Using Bulk Uploads to Change Device Group Associations
Manipulating device group associations with large numbers of devices can be an arduous process. To
make things easier and quicker, you can extract information from the Absolute console, manipulate it, and
then upload the changes back to the Absolute console.

You can associate each device to a maximum of 20 different device groups, as follows:
● Download a CSV file of devices and their current Device Group associations.
● Edit the CSV file to update the device group associations. You can remove any devices whose

device group associations are not changing.
● Upload the CSV file to the Absolute console, which updates the device group associations.

To extract, edit, and upload device group associations:

1. On the quick access toolbar, click and click Export Classic Groups to open the Export

Groups page.

2. Request a download of devices in a current device group, as follows:

a) At the Search Criteria location, in The Group is field, open the list and select the appropriate
device group.

IMPORTANT Ensure the download includes all of the devices that you want to manipulate.
After you have extracted the information you cannot add more devices to the exported CSV
file. If necessary, downloading the All Devices group ensures you have every managed
device in the CSV file.

b) At the Name and Format location, do the following:
i) In the Name field, enter an appropriate name. This name shows on the Export Group

Status page.
ii) Open the Format list and select CSV because you can only import a CSV file.

c) At the Create E-mail Alert area, if you want to receive e-mail notification when the file is
available, enter your e-mail address in the Your E-mail Address field.
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d) Click Continue, which refreshes the Export Groups page that provides information about
being notified when the report is ready.

3. Retrieve the downloaded CSV file you just requested as follows:

a) On the navigation bar, click and click Import/Export on the Settings sidebar.

b) On the Import/Export sidebar, click Export Classic Group Status to open the Export
Groups Status page.
If you entered an e-mail address in the preceding step, you can also click the link on the
message you received.

c) When your request is processed, in the table under the Status column click the appropriate
Ready link.

d) Follow the on-screen instructions to Open the CSV file. If prompted, choose the option to
Save the file to your local device.

IMPORTANT You can open the CSV file with almost any text editing program. However,
Absolute recommends editing the file with a spreadsheet editor to preserve the table layout.
If the layout of the file is not preserved, the import process fails.

e) Edit the extracted CSV file, as follows:

IMPORTANT Do not alter the format of the CSV file. Doing so causes the data import
process to fail.

● The first few columns for each row contain the device’s Identifier, Username, Device
Make, and Device Model.

● Use these columns for identification purposes only. Do not edit them.
● Columns named Group1 through Group20 contain the group associations that you can

edit. Enter precise group names (case-sensitive and accurate spelling) to associate the
device with a device group. You can disassociate a device from a device group by
removing the value.

● You can remove rows for devices that you are not editing.
● You cannot add rows for devices in the CSV file.

f) Save the edited CSV file to the preferred location.

IMPORTANT Absolute recommends that you archive a copy of the original download file.
Should an error occur during the import process, you can use the CSV file to restore the data
to its original state.

4. Upload the edited CSV file, as follows:

a) On the quick access toolbar, click and click Import Classic Groups to open the Import

Groups page.
b) In the Name field, enter a name for your import file. This name is used to track the status of

the CSV file import.

NOTE CSV file imports are queued and processed in the background. You can track the
progress of your import using the Import Groups Status page.
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c) If you want to receive e-mail notification when the import is processed in the E-mail field,
enter your e-mail address.

d) In the Filename field, click Browse to open the Choose File to Upload dialog and complete
the following steps:
i) Browse to the location where you saved the edited CSV file.
ii) Click the file you want to upload and then click Open to select it.
The Import Groups page shows the path to the selected file in the Filename field.

e) To specify whether to retain or remove existing group membership, select one of the
following options:
● DO NOT Delete Identifier Group Membership If Group Missing From Import

retains the existing group membership settings even if the existing device group
associations are removed from the imported file. After the import process is complete,
any new device groups specified in the imported file are associated with the device.

● Delete Identifier Group Membership If Group Missing From Import removes a
device’s existing group associations if they are not included in the imported file. After the
import process is complete, the device is only associated with the device groups
specified in the imported file.

f) Click Upload to start the file import process. The Import Groups page refreshes to provide
information that your file uploaded successfully. The file is queued for processing.

5. Verify that the CSV file was processed successfully:

a) On the navigation bar, click and click Import/Export on the Settings sidebar.

b) On the Import/Export sidebar, click Import Classic Group Status.
c) On the Import Groups Status page in the table, review the import Status.

When complete, the status is Ready. If you entered an e-mail address, notification is sent.

d) To verify the success of the import, click the Ready link to open a CSV file that reports the
processing success or failure by device.
This file is identical to the CSV file you uploaded, with the addition of two columns indicating
the success or failure of the import line by line.

Viewing Devices in a Device Group

To view the devices in a device group:

1. Complete the task, "Viewing a Device Group" on page 42.

2. On the Device Groups page look at the results grid, which shows all device groups.

3. To see what devices are in a particular device group, click the appropriate device group name
link, which opens the Create and Edit Device Group page.

4. Look at the results grid, where you find a list of all devices that you assigned to this device
group.

5. If you want to review the details for a particular device, click the Identifier link. For more
information, see "Editing Asset Information" on page 84.

You can also use the Asset Report to view devices within a group. For more information, see "Asset
Report" on page 98.

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 49

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2659



Removing Devices from a Device Group

To remove any or all devices from a device group:

1. Complete the task, "Viewing a Device Group"

2. On the Device Groups page, use one of the following methods to open the Create and Edit
Device Group page with the details of the device group that you want to edit:

● Filter the results grid to show the particular device group that you want to remove.
● In the results grid, click the Device Group Name link for the device group that you want to

remove.

3. On the Create and Edit Device Group page use one of the following ways to select the device or
devices you want to remove:

● From the Select All column, select the checkbox for each device you want to remove from
the device group.

● Select the checkbox in the heading row of the Select All column to select all devices
showing in the results grid.

4. Click Remove Selected Device(s).

The Create and Edit Device Group page refreshes with a confirmationmessage that provides the
Identifiers for each device you removed.

Deleting Device Groups

To delete a device group:

1. Complete the task, "Viewing a Device Group"

2. Ensure that no users are assigned to the device group you want to delete.

3. On the Device Groups page in the results grid, click the Device Group Name link for the device
group you want to delete.

4. On the Create and Edit Device Group page, click Delete this group.

A confirmation dialog opens with a warning that all associations to the device group will also be
deleted. This means that the group is no longer shown in report filters and any alerts applied to the
device group no longer function.

5. Click Delete this group.

NOTE If any users are assigned to the device group that you want to delete, a warning
message shows and you cannot delete the device group. The message includes the list of
assigned users. Before you can delete the device group you need to reassign these users to
another device group. For more information about assigning users to device groups,

Software Policy
Software policies allow Administrators to define their organization’s software rules. A software policy is a
list of Banned and Required software titles. Software policies are applied to device groups, after which
non-compliant devices are identified using the Software Policy Non-Compliance Report.
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A single device may belong to multiple device groups, so it is possible for multiple software policies to
apply to a single device. In this scenario, the Software Policy Non-Compliance Report shows any
occurrence of non-compliance.

This section describes the following tasks:
● Viewing the List of Software Policies
● Viewing Device Groups Without a Software Policy
● Creating a Software Policy
● Creating a Software Policy by Copying an Existing One
● Viewing a Software Policy
● Editing a Software Policy and its Device Group Associations
● Deleting a Software Policy

IMPORTANT All tasks require that you log in to the Absolute console as an Administrator.

Viewing the List of Software Policies

To view the software policies that apply to device groups:

1. On the navigation bar click > Groups > Software Policies.

2. On the View and Manage Software Policies page, the table shows the following information about
your existing software policies:

● Policy Name is the name of the policy.
● Created By is the username for the person who created the policy.
● Created At is the date and time when the policy was originally created.
● Last Updated By is the username of the last person who edited the policy.
● Last Updated At is the date and time stamp when this policy was last edited.
● Group Count indicates the number of device groups to which this policy applies. Click the

link to open the Device Groups Added to <Policy Name> Software Policy dialog.
● The Edit link opens the Create and Edit a Software Policy page for each policy.

Viewing Device GroupsWithout a Software Policy

To view a list of device groups that do not have a software policy:

1. Complete the task, "Viewing the List of Software Policies" on page 51.

2. Click View groups without a policy, which opens the Software Policy: Groups Without A
Policy dialog.

3. The table shows those device groups that do not have software policies applied to them and the
Number of Devices this situation affects.

4. Click Print to print the list.

You can now assign a software policy to the appropriate device groups as instructed in one of the
following locations:

● To create a new software policy and apply it to a device group without a policy, complete the
task, "Creating a Software Policy" on page 52.
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● To apply an existing software policy to a device group without a policy, complete the task,
"Editing a Software Policy and its Device Group Associations" on page 54.

Creating a Software Policy

To create a software policy:

1. On the navigation bar click > Groups > Software Policies.

2. Click Create software policy... to open the Create and Edit a Software Policy page.

3. In the Policy Name field, enter a descriptive name for the policy.

4. In the Description field, enter a brief description of the policy.

5. At the right side of the Policy Groups field, click Add Classic Groups to open the Choose
Classic Groups for Software Policy dialog.

6. In the Available list, select the appropriate device groups, as follows:

NOTE The list includes Classic device groups only. Any device groups created in > Device
Groups are not listed.

a) To filter the Available list, in the Filter field enter the criteria that you want to use and click
Show results.

b) Select the device groups you want to include in the software policy and click > to move a
single device group to the Selected list.

c) Click >> to move all available device groups to the Selected list.
d) Click All Devices to select all device groups.

NOTE If you mistakenly move an available device group to the Selected list, you can
select the device group and click < to move it back to the Available list.

e) When finished, click OK.
The Create and Edit a Software Policy page refreshes with an updated list of the selected
device groups in thePolicy Groups field based on your selections.

7. Define the Banned Items for the software policy as follows:

a) Click the Banned Items tab and click Add.
On the Choose Software Licenses or Executable Programs dialog, the list shows all available
Publisher and Applications by default. You can use the filter to search the database to reduce
the list, whichmakes it easier to find the application you want.

b) To filter the list, do the following:
i) In the Filter field enter part or all of a Publisher or Applications name.
ii) Select the appropriate option to show licenses and/or executables:

● Show Licenses Only
● Show Executable Programs Only
● Show Both Licenses and Executable Programs (recommended)
● Show Version Independent Licenses/Executables
● Show Version Specific Licenses/Executables
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iii) To see only the licenses installed on your organization’s devices, click the Show Only
Licenses or Executable Programs Installed On Your Organization’s Devices
checkbox.

iv) Click Filter.
c) Add one or more applications to the Banned List:

i) Under the Publisher column, click a specific name to show all applications for that
publisher in the Applications column.

ii) Select applications to add as follows:
● To select one application, click an Applications name and click > to move a single

application to the Selected list.
● To select all applications from a publisher, click >> to move all available applications

to the Selected list.
● To remove an application from the Selected list, click the name in that list and then

click < to move it to the Applications list.
● To remove all applications from the Selected list, click << to move them all to the

Applications list.

iii) Click OK.

8. Define the Required Items for the software policy as follows:

a) Click the Required Items tab and click Add, which opens the Choose Software Licenses or
Executable Programs dialog.

b) The process of filtering the list and adding applications to the Required Items list is identical
to the process described for the Banned Items list. For more information, see step 7.

9. Save the Software Policy by doing one of the following:

● Click Save & Close to save the changes and go to the View and Manage Software Policies
page.

● Click Save to save the changes and refresh the Create and Edit Software Policy page.

Creating a Software Policy by Copying an Existing One

To create a new software policy by copying an existing one:

1. On the navigation bar click > Groups > Software Policies.

2. On the sidebar, select the software policy that you to copy.

3. On the Create and Edit a Software Policy page, click Copy to create a new software policy.

The Create and Edit Software Policy page refreshes showing the new policy. The words “Copy of”
are appended to the name of the copied software policy.

4. Edit the Software Policy as appropriate. See "Editing a Software Policy and its Device Group
Associations" on page 54.

Viewing a Software Policy

To view a software policy:

1. Complete the task, "Viewing the List of Software Policies" on page 51.
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2. Find the Policy Name of the policy you want to view and click the corresponding Edit link.

Editing a Software Policy and its Device Group Associations

To edit an existing software policy and its the associated device groups:

1. On the navigation bar click > Groups > Software Policies.

2. On the sidebar, select the software policy that you to edit.

3. On the Create and Edit a Software Policy page, edit the Software Policy as follows:

● In the Policy Name field, edit the existing name as appropriate.
● In the Policy Description field, edit the description as appropriate.

4. To add more device groups to this software policy, do the following:

a) In the Policy Groups field, you can add this software policy to more groups by clicking Add.
b) On the Choose Groups For Software Policy dialog, ensure that the appropriate device groups

are moved from the Available list to the Selected list.
c) Click OK to make the changes to the Policy Groups.

5. To remove a device group from this software policy, in the Policy Groups field, select the
appropriate device group and click Remove.

6. To add or remove software titles from the Banned Items and Required Items software lists,
perform the instructions provided in step 7 of the task, "Creating a Software Policy" on page 52.

7. Do one of the following:

● Click Save & Close to save your changes, and return to the View and Manage Software
Policies page.

● Click Save to save your changes, and remain on the updated Create and Edit a Software
Policy page.

● To export the information for this software policy to a spreadsheet, click Export to Excel.
Do one of the following:
○ Click Open to show the contents of this software policy in Microsoft Excel.
○ Click Save to save the spreadsheet and open it later.

Deleting a Software Policy

To delete a software policy:

1. Complete the task, "Viewing a Software Policy" on page 53.

2. Select the appropriate Software Policy and click Delete.

IMPORTANT Exercise caution. When you click Delete, the policy is deleted without
prompting you for confirmation.
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Managing Classic Account Settings
The Classic Account Settings section is where you configure settings that apply to your entire account
and the managed devices within it. For example, you can set your default locale and time zone, edit the
automatic assignment of devices under the Service Guarantee, and turn on or turn off the following
features for your devices:

● Full-Disk Encryption data collection
● Event Calling
● SCCM Status and Repair
● Google Maps Wi-Fi Positioning
● RTT-IP

NOTE To configure settings for Single Sign-on or Two-Factor Authentication, go to the Administration >
Account Settings page. For more information, see the online Help.

This section provides information on the following topics:
● Managing Classic Account Settings
● Managing Service Guarantee Licenses
● Managing Event Calling for Your Account
● Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account

NOTE You must log in to the Absolute console as an Administrator to perform these tasks. Power
Users and Guests can view existing account settings, but they cannot edit them.

Editing Classic Account Settings

To edit your Classic Account Settings:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. To change the default language and time display formats showing across all pages in the
Absolute console select a value from the Default Language and Locale list.

3. To show local times across all pages in the Absolute console select a value from the Default
Timezone list.

4. The Automatically assign available Service Guarantee Licenses to devices checkbox is
selected by default. It controls whether available Service Guarantee licenses are assigned
automatically to newly activated devices. To turn off auto-assignment of licenses, clear the
checkbox.

For more information about Absolute products with a Service Guarantee, see "Managing Service
Guarantee Licenses" on page 58.

NOTE Auto-assignment of licenses applies to new devices only. If a Service Guarantee license
becomes available and an existing device is unlicensed, the license is not automatically assigned
to the device. To assign a license to an existing device, see "Manually Editing Service Guarantee
License Assignment" on page 59.

5. At the Full Disk Encryption Status area, do one of the following:
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● To turn on full-disk encryption data collection from the devices in your account, select the
Collect full disk encryption data from devices checkbox.

NOTE Full-disk encryption data collection is supported for Windows and Mac devices only.
When data collection is turned on, the collection process starts when the device makes its
next agent call. Therefore, depending on the agent’s call frequency, the Full-Disk Encryption
Status Report may be updated within a timeframe from several minutes up to 24 hours.

● To stop collecting data about full-disk encryption from your devices, clear the Collect full
disk encryption data from devices checkbox. This action does not delete any current or
historical data, however encryption alerts are suspended automatically.

● If you want to turn on full-disk encryption data collection again, enable this setting and
manually activate the encryption alerts. For more information, see "Reactivating Suspended
Alerts" on page 26.

For more information about full-disk encryption, see "Full-Disk Encryption Status Report" on page
135.

6. At the Absolute Secure Drive area, do one of the following:

● To turn on data collection, select the Collect Absolute Secure Drive Failed Login data
from devices checkbox. For more information, see "Absolute Secure Drive Authentication
Failures Report" on page 134.

NOTE By default, data collection for Absolute Secure Drive Failed Logins is turned on for
all accounts.

● To turn off data collection, clear the Collect Absolute Secure Drive Failed Login data
from devices checkbox. The data collected before turning off this option is not deleted and
continues to show on the Absolute Secure Drive Authentication Failures Report. For more
information, see "Absolute Secure Drive Authentication Failures Report" on page 134.

7. At the Absolute Customer Service Account Access area, we recommend that you select the
Allow Absolute customer service staff access to your account option, if it is not selected by
default. From time to time, it may be necessary for an Absolute representative to log in to your
account to investigate a problem or correct an issue, and this option enables them to perform
these actions.

Note that when the option is enabled:

● Absolute customer service staff can't perform the following actions on your account:
○ Submit a request for any of the following security actions:

– Data Delete
– Device Freeze

○ Submit an Investigation Report

● All login and logout events performed by Absolute customer service staff are logged for your
account. For more information, see "User Event Report" on page 183.

8. If you want your managed Windows devices to log the date and time when a file was last
accessed, in the Last Access Time Stamp area, select the checkbox next to Enable last file
access date and time stamps (Windows devices only).
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NOTE For Mac devices, no setting is required. Last file access dates and times are always
logged and included in the Deletion log file.

If you use Data Delete, enable this setting to ensure that when you select the Include File Date
Attributes option during a Data Delete request, the last file access date and time is included in the
Deletion log file. This information helps to determine if a data breach has occurred on a device. For
more information about requesting a Data Delete, see "Initiating a Data Delete Request" on page
214.

NOTE On supported Windows devices, the following registry key controls the logging of file
access time stamps:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\
NtfsDisableLastAccessUpdate
By default, this registry key is set to "1". When you enable the Last Access Time Stamp
setting, the registry key is set to "0" (zero), which may slow performance slightly on some
Windows devices.

9. To use Google Maps™ Wi-Fi Positioning to find the locations of your managed devices, in the
Google Maps™ Wi-Fi Positioning area, select the Use Google Geolocation for Wi-Fi
Points checkbox.

When you enable this setting:

● Google Maps Wi-Fi Positioning can be used to find the locations of your managed devices.
For more information, see "Understanding Location Technologies" on page 165.

● The Google Maps™ Wi-Fi Positioning option is available, and selected by default, in the
Geofences feature and Geolocation Tracking reports. For more information, see the following
topics:
○ "Creating Geofences" on page 271
○ "Geolocation Tracking Reports" on page 164

● The setting is hidden on the Classic Account Settings page.

NOTE This setting is applicable only if Geolocation Tracking is authorized for your account. For
more information, see "Authorizing Geolocation Tracking" on page 268.

10. At the SCCM Status and Repair area, configure SCCM Status reporting and SCCM Repair for
the Windows devices in your account.

IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence
feature to report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have
SCCM Report and Repair enabled, we recommend that you disable it and activate the
Application Persistence: Microsoft SCCM policy in one or more policy groups. For more
information, see About Application Persistence: Microsoft SCCM policies in the online Help.

For more information, see "Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account" on
page 64.

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 57

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2667



11. At the RTT-IP Setting area, make any changes to your account-wide RTT-IP settings. For more
information about RTT-IP and its various settings see "Using Real-Time Technology over IP" on
page 193.

12. At the Call Settings area, configure whether an agent call is made when specific events occur
on the account’s managed devices. For more information, see "Managing Event Calling for Your
Account" on page 59.

NOTE You can also manage Event Calling at the device level. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

13. If the Chromebooks - Google Account area is available, and you want to manage your
Chromebook devices in the Absolute console, see "Managing Google Account Details in the
Absolute Console" on page 288.

14. Click Save changes.

Managing Service Guarantee Licenses
When a device that is assigned a Service Guarantee license is stolen and Absolute is unable to recover
the device, or start a Data Delete operation, you may be eligible for a service guarantee payout on that
device. To be eligible for this payout, the devices in your account must be correctly flagged as being
Service Guarantee-applicable before a theft incident occurs.

One of the following scenarios is applicable:
● Your account includes Absolute products with the Service Guarantee and you have

licenses available: By default, if your account includes Absolute products with the Service
Guarantee, and you have additional licenses available, a Service Guarantee license is
automatically assigned to each new device making the device eligible for Service Guarantee
payouts.

IMPORTANT If you turn auto-assignment of Service Guarantee licenses off, you must
manually assign the service guarantee license to applicable devices in your account. For more
information on manually assigning a service guarantee license, see "Manually Editing Service
Guarantee License Assignment" on page 59.

● Your account includes Absolute products with the Service Guarantee and you do not
have licenses available: If your account contains more devices than licenses, automatic
assignment of licenses to devices is disabled until you either add more licenses to your account
or manually remove the Service Guarantee license from some devices.
For example, if you have 1000 licenses, and 1250 devices contacting our Monitoring Center, then
250 devices are neither assigned licenses, nor are they eligible for the service guarantee.

For more information onmanually removing the Service Guarantee license from devices, see
"Manually Editing Service Guarantee License Assignment" on page 59.

● Your account contains products both with and without the Service Guarantee: If your
account contains a mix of Absolute products, where some products include the Service
Guarantee and others don’t, the Service Guarantee licenses for your account may be assigned
incorrectly.
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To address such an issue, youmust edit the Service Guarantee license assignment manually. For
more information, see "Manually Editing Service Guarantee License Assignment" on page 59.

Manually Editing Service Guarantee License Assignment
You can either assign or remove the Service Guarantee License for each device individually or use device
groups to make the change.

● Editing the value for a single device: If you want to assign or remove the Service Guarantee
license for a single device, you can do so from the View or Edit Custom Device Fields page for
the device.
○ To assign the Service Guarantee license to a device, open the View or Edit Custom Device

Fields page, open the Has Service Guarantee list, and click Yes.
○ To remove the Service Guarantee license for a device, open the View or Edit Custom Device

Fields page, open the Has Service Guarantee list, and click No.

For more information, see the online Help.

● Editing the value for a group of devices: The quickest way to manually assign or remove
Service Guarantee licenses from devices is to create a device group and change the Has
Service Guarantee value.
To change the Service Guarantee License assignment for a group of devices:

a) Create a device group containing the devices for which you want to assign or remove
Service Guarantee licenses. For example, if you want to assign the Service Guarantee to all
the employees working in the Sales department, create a device group containing the
devices of all the Sales employees.

b) Open the View and Edit Custom Device Fields page for the device group you have just
created in step a, open the Has Service Guarantee list, and click Yes to assign or No to
remove the Service Guarantee licenses, whichever is appropriate. For information on
changing a Custom Device Field for a device group, see the online Help.

Managing Event Calling for Your Account
Depending on the product your organization purchased, this feature may not be available for your
account.

You can turn on Event Calling for all active Windows and Mac devices within an account. Event Calling
lets these managed devices make an agent call when a significant change event occurs on a device. A
change to any of the following device attributes can trigger an event call:

● device location
● hardware configuration
● installed software
● network information (Public IP)
● logged in user

For more information about the change events that trigger an event call, see "Events That Can Trigger an
Event Call" on page 60.
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Event calls supplement the scheduled calls that occur automatically from each managed device every
24.5 hours. However, when an event call occurs it resets the regular call schedule. Typically, when Event
Calling is turned on, device information in the Absolute console is more up-to-date, which means that
Alerts are triggered on a more timely basis and your reports are more accurate.

For example, a Windows device makes a scheduled agent call to the Monitoring Center at 9:00 a.m. At
10:30 a.m. the device’s Public IP changes, which is considered a rule violation based on the settings
made by the Administrator.

One of the following outcomes may occur, depending on whether Event Calling is turned on:

Event Calling
turned on? Outcome

Yes An event call is triggered immediately, which updates the device’s Public IP
address in the Absolute console. If a Public IP related Alert was created, the
event call triggers an Alert to notify the Administrator that a rule violation has
occurred.
If RTT-IP is enabled for the account, the Administrator immediately requests a
security operation, such as a Device Freeze. If the device is online, the agent is
instructed at the next RTT-IP ping to make a full agent call and the security
operation is performed. If the device is off-line, the security operation is
performed on the next reboot.

No The next scheduled agent call occurs at 9:30 a.m. the following day (23 hours
after the Public IP change event). The device’s Public IP address is updated in
the Absolute console. If a Public IP related Alert was created, the agent call
triggers an Alert to notify the Administrator that a rule violation has occurred, but
by then, the device has been off the network for 23 hours.
If RTT-IP is enabled for the account, the Administrator immediately requests a
security operation, such as a Device Freeze. If the device is online, the security
operation is performed at the next RTT-IP ping, but RTT-IP alone does not
accelerate the initiation of the Alert itself.

For more information about Alerts, see "Alerts" on page 15. For more information about RTT-IP, see "Using
Real-Time Technology over IP" on page 193.

This section provides information on the following topics:
● Events That Can Trigger an Event Call
● Understanding the Minimum Event Call Period
● Turning on Event Calling for Your Account
● Editing Event Calling Settings
● Turning Off Event Calling
● Viewing the List of Devices with Event Calling Turned On

NOTE By default, Event Calling is turned off for all devices. You can turn on Event Calling for all active
Windows and Mac devices within an account, or for individual managed devices. For more information
about turning on Event Calling for an individual device, see "Editing Asset Information" on page 84.

Events That Can Trigger an Event Call
An event call is triggered when a change event (change in a device attribute) occurs on the device. The
following table describes the change events that can be configured to trigger an event call.
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Change event/
Configuration option

Description

Location change A change in the location of a device
Wi-Fi hotspots are used to identify changes in device location. If the signal
strength or availability of the Wi-Fi hotspots stored in a device changes, the
device is considered to have changed its location. A location change event is
logged only if the current Wi-Fi hotspots indicate that the device moved
approximately 200 meters, which is the average range of a Wi-Fi hotspot.

Hardware change A change to the memory, CPU, or hard drive on a device
Adding or removing the following devices does not trigger a hardware change:
● Printers
● Firewire devices
● Thunderbolt devices
● Bluetooth devices

NOTE To detect a hardware change, the device needs to be restarted. The
device’s hardware inventory is compared before and after the restart. If the
inventories do not match, a hardware change event is logged and an event call
is triggered.

Software change A change to the inventory of installed software applications, or changes to the
operating system of the device

Logged in user change A change of the user of the device
The username of the currently logged in user is compared to the username
associated with the previous session. If they do not match, a user change event
is logged and an event call is triggered.
On Windows devices, a user change event is also logged when the Switch
User feature is used.

Network change A change to the Public IP Address of a device
When a managed device’s local IP address changes, the device’s public IP
address is checked to determine if it has also changed. If so, a network change
event is logged and an event call is triggered.

Description of change events that trigger an event call

Understanding the Minimum Event Call Period
When you configure Event Calling, you need to specify a Minimum Event Call Period, which controls the
minimum amount of time that must elapse between event calls from a device. This setting lets you
determine how frequently a device calls the Monitoring Center when multiple change events occur on a
device in rapid succession.

The purpose of the Minimum Event Call Period setting is to reduce the flow of unnecessary traffic to your
network gateways. We recommend that you experiment with the various settings to determine the
optimal setting for your organization.

Possible values are:

● 15 minutes ● 2 hours

● 20 minutes ● 3 hours
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● 30 minutes ● 4 hours

● 45 minutes ● 6 hours

● 1 hour

Example
Event Calling is activated on a device and the Minimum Event Call Period is set to 2 hours.
The next day, two software changes occur on the device 10 minutes apart. The first software change triggers an
event call immediately, but the second call must wait for the Minimum Event Call Period to expire.
A network change then occurs on the device 20 minutes after the second software change. No event call is
made because the Minimum Event Call Period has not yet expired.
The Minimum Event Call Period expires two hours after the first event call. A new event call is triggered from the
device to send the details of the second software change and the network change to the Monitoring Center.

Turning on Event Calling for Your Account
By default, Event Calling is turned off at the account level. To turn on Event Calling for all devices in your
account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the Call Settings area.

3. Click the field and select one of the following options:

● Set call settings for all capable devices: Turn on Event Calling for all existing and newly
activated Windows and Mac devices. As new Windows and Mac devices are activated, turn
on Event Calling and apply the specified call settings.

● Set call settings for new devices: As new Windows and Mac devices are activated, turn
on Event Calling and apply the specified call settings.

● Turn on event calling for all devices where event calling is turned off: Turn on Event
Calling for existing Windows and Mac devices only.

4. In the Minimum Event Call Period list select the minimum amount of time that must elapse
between agent calls from a device. Possible values range from 15 minutes to 6 hours. For more
information, see "Understanding the Minimum Event Call Period" on page 61.

5. All Configuration Options are selected by default. To exclude one or more Configuration
Options, clear each applicable checkbox.

NOTE For more information about each option, hover over next to Configuration Options.
For detailed information about the device changes associated with each option, see "Events That
Can Trigger an Event Call" on page 60.

6. Click Save changes. Event Calling is activated on each device on the next scheduled agent call.

NOTE If you selected a call setting option that applies to newly activated devices, the
Minimum Event Call Period and Configuration Options that will be applied to those devices
show under Current default call settings for new devices.
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Editing Event Calling Settings
If Event Calling is turned on at the account level, you can edit the Minimum Event Call Period and
Configuration Options at any time.

To edit the call settings for devices associated with the account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the Call Settings area.

3. Click the field and select one of the following options:

● Set call settings for all capable devices: Update the call settings for all existing and newly
activated Windows and Mac devices.

● Set call settings for new devices: Update the call settings for newly activated Windows
and Mac devices only.

● Change call settings for all devices where event calling is turned on: Update the call
settings for all existing Windows and Mac devices that currently have Event Calling turned
on. If Event Calling was turned off for one or more devices at the device level, those devices
are left unchanged.

● Turn on event calling for all devices where event calling is turned off: Turn on Event
Calling for the following Windows and Mac devices:
○ Devices with Event Calling turned off at the device level
○ Newly activated devices without Event Calling turned on

NOTE This option is available only if Event Calling is turned on at the account level, but it
is turned off for some devices. For more information about managing Event Calling at the
device level, see "Configuring Event Calling for a Device" on page 90.

4. Edit the Minimum Event Call Period. Possible values range from 15 minutes to 6 hours. For
more information, see "Understanding the Minimum Event Call Period" on page 61.

5. Edit the Configuration Options by selecting or clearing each applicable checkbox.

NOTE For more information about each option, hover over next to Configuration Options.
For detailed information about the device changes associated with each option, see "Events That
Can Trigger an Event Call" on page 60.

6. Click Save changes. The updated call settings are activated on each device on the next
scheduled agent call.

Turning Off Event Calling
If Event Calling is turned on at the account level, you can turn it off for all devices in the account.

NOTE To turn off Event Calling for individual devices, see "Configuring Event Calling for a Device" on
page 90.

To turn off Event Calling for all devices in the account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.
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2. Scroll to the Call Settings area.

3. Click the field and select Turn off event calling.

4. Click Save changes. Event Calling is turned off on each device on the next scheduled agent
call.

Viewing the List of Devices with Event Calling Turned On

To view the list of managed devices that have Event Calling turned on:

1. On the navigation bar, click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the Call Settings area.

3. Under Devices with event calling turned on, click View. A dialog opens.

4. Filter the list of devices using any of the following criteria:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device

● Device Name: the name assigned to the device in the operating system
● Serial Number: the serial number of the device or other hardware
● Event Call Settings: the Configuration Options enabled when Event Calling was turned on
● Minimum Event Call Period: the time period selected when Event Calling was turned on
● Last Call Reason: the reason for the last agent call from the device. Possible values are

Scheduled or Event | <type of change>.

NOTE The results cannot be filtered by the Last Call Time, which is the date and time of the
last agent call from the device.

5. Sort the list by clicking a column heading.

NOTE You cannot sort on the Event Call Settings or Last Call Reason columns.

6. To view the Device Summary page for a device, click the Identifier link.

7. Click Cancel to close the dialog.

Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account
IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have SCCM Report and
Repair enabled, we recommend that you disable it and activate the Application Persistence: Microsoft
SCCM policy in one or more policy groups. For more information, see About Application Persistence:
Microsoft SCCM policies in the online Help.

If you use Microsoft Service Center 2012 Configuration Manager (SCCM), you can configure the following
options on the Classic Account Settings page:
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● Collect SCCM Status on Windows devices: track the status of the SCCM client installed on
the Windows devices in your account. For more information about SCCM and detecting SCCM
Status information, see "About Collecting SCCM Status From Windows Devices" on page 144.

● Enable SCCM Repair: repair any SCCM clients that are not functioning correctly. For more
information about this feature, see "About Repairing SCCM Clients" on page 145.

This section provides information on the following topics:
● Managing SCCM Status Reporting for Your Account
● Managing SCCM Repair for Your Account
● Viewing the List of Devices with SCCM Status Reporting Turned On

Managing SCCM Status Reporting for Your Account

IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If SCCM Status Reporting is
enabled, we recommend that you disable it and activate the Application Persistence: Microsoft SCCM
policy in one or more policy groups. For more information, see About Application Persistence: Microsoft
SCCM policies in the online Help.

You can track the status of the SCCM client installed on the Windows devices in your account.

When SCCM Status reporting is enabled at the account level:
● The agent is updated on each device on the next agent call. The update includes a script, run

every six hours, to detect the status of the device's SCCM client. The script performs a series of
health check tests to determine if the client is present and functioning correctly.

● As new Windows devices are activated, SCCM Status reporting is automatically enabled on
those devices.

● The most recent SCCM Status information for each Windows device shows in the SCCM Status
Report.

● A history of SCCM Status changes for each Windows device shows in the SCCM Status
History Report, and the SCCM Status History tab of each device's Device Summary page.

● You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when a SCCM Status change
occurs. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page
19.

NOTE You can also manage SCCM Status reporting for individual devices or groups of devices. For
more information, see the following topics:
- "Managing SCCM Status Reporting for a Windows Device" on page 92
- "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

To disable SCCM Status Reporting for all devices in your account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the SCCM Status and Repair area.

3. Clear the Collect SCCM Status from Windows devices checkbox.

4. Click Save changes.
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Managing SCCM Repair for Your Account

IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have SCCM Repair
enabled, we recommend that you disable it and activate the Application Persistence: Microsoft SCCM
policy in one or more policy groups. For more information, see About Application Persistence: Microsoft
SCCM policies in the online Help.

You can use the SCCM Repair feature to repair any SCCM clients that are installed on your managed
Windows devices and are not functioning correctly.

This feature works in conjunction with the SCCM Status reporting feature. When SCCM Repair is
enabled at the account level:

● The agent is updated on each device on the next agent call. The update includes a script, run
every six hours, to detect the status of the device's SCCM client and automatically repair the
client if it is not functioning correctly.

● As new Windows devices are activated, SCCM Repair is automatically enabled on those
devices.

● The most recent SCCM Repair information for each Windows device shows in the SCCM Status
Report.

● A history of SCCM Repair information for each Windows device shows in the SCCM Status
History Report, and the SCCM Status History tab of each device's Device Summary page.

● You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when SCCM Repair occurs on a
device. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page
19.

To disable SCCM Repair for all devices in your account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the SCCM Status and Repair area.

3. Clear the Enable SCCM Repair checkbox.

4. Click Save changes.

5. On the Confirm message dialog, review the details of the requested action to confirm that they
are correct, and click Continue.

Viewing the List of Devices with SCCM Status Reporting Turned On

To view the list of managed Windows devices that have SCCM Status Reporting turned on:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the SCCM Status and Repair area.

3. Under Devices with SCCM Status reporting turned on, click View. A dialog opens.

4. Filter the list of devices using any of the following criteria:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device
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● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device

● Device Name: the name assigned to the device in the operating system
● SCCM Status: the current status of the SCCM client on this device. Possible values are:

○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention:One or more health check tests failed and SCCM Repair is not enabled

on the device. You may want to enable SCCM Repair for the device.
○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair

the SCCM client because it was not functioning correctly. The client was not repaired.
For more details about why the repair failed, click the link.

○ Repair successful: SCCM Repair is enabled. An attempt was made to repair the SCCM
client because it was not functioning correctly. The client was repaired.

To view the results of each health check test, click the link. For more information, see "Viewing
the Details of a SCCM Status Change " on page 151.

5. Sort the list by clicking a column heading.

6. To view the Device Summary page for a device, click the Identifier link.

7. Click Cancel to close the dialog.

Downloading Packages For Your Account
Depending on the Absolute products your organization has purchased, the Download Packages page may
contain the following sections:

● The Agent for Mobile Operating Systems section lets you download Android agent installation
packages for your account. For more information, see "Downloading the Absolute Agent for
Android Devices" on page 68.

NOTE To download Windows and Mac agent installation packages, go to Agent Management
in the Settings area. For more information, see Downloading the Absolute agent for Windows and
Mac devices in the online Help.
Agent installation packages are not available for iPads. To inquire about support for the agent on
a Linux-based operating system, such as Ubuntu 16.04 LTS or Debian® 8.x, contact Absolute
Technical Support.

● The Absolute for Chromebooks Extension section contains details for deploying the Absolute
for Chromebooks extension, which lets you to manage your Chromebooks in the Absolute
console. This section applies only to customers with Absolute for Chromebooks licenses. For
more information, see "Deploying the Chromebook extension" on page 290.

● The Network Diagnostics section lets you download a command line utility to check if your
network configuration will allow the Absolute agent to contact the Absolute Monitoring Center. For
more information, see "Testing Your Network for Agent Connectivity" on page 69.

● The Absolute Manage section lets you upload and download Absolute Manage installation
packages for your account. For more information, see "Using the Absolute Manage Suite" on
page 69.
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● The Absolute SIEM Connector section lets you download the SIEM Connector installation
package. The SIEM Connector uses the syslog protocol to send alert events triggered in the
Absolute console to your Security Information and Event Management (SIEM) application. For
more information, see "Downloading the Absolute SIEM Connector" on page 72.

IMPORTANT All tasks in this section require that you log in to the Absolute console as an
Administrator.

Downloading the Absolute Agent for Android Devices
The Agent section on the Download Packages page provides links to Android agent installation packages
which are stamped for your account. The following information is listed for each installation package:

● Agent Type: the platform-specific agent type
● Agent Version: the version (build) number of the agent
● Supported Platforms: the operating systems that are supported by each agent
● Last Updated: the date and time the agent files were created
● Last Downloaded: the date and time the agent files were last downloaded

NOTE To download Windows and Mac agent installation packages, go to the Agent Management page
in the Settings area. For more information, see Downloading the Absolute agent for Windows and Mac
devices in the online Help.

To download the stamped agent installation files:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

The Download Packages page opens with a list of all Agent Types and theAgent Versions that
are created for your account.

NOTE To see the most current version of the agent, open the Updated versions of Agents
available tooltip. Contact Absolute Technical Support to upgrade to the most current agent
version, if required.

2. In the Agent for Mobile Operating Systems section, click the appropriate link in the Agent
Type column.

3. Follow the on-screen instructions to complete the download.

After the agent is installed on a client device, the device is automatically associated with your
account.

For more information about installing the agent on Android devices, refer to the Administrator’s Guide for
Absolute Agent.

Upgrading to the Latest Version of the Agent
Periodically, Absolute releases a new version of the Absolute agent for Android devices. When a new
agent is available, the following steps are taken:

● An announcement is posted in the console.
● New agent packages are automatically created for your account and added to the Download

Packages page (assuming the Agent Type applies to your account).
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● Your existing managed devices are automatically upgraded to the new agent, as applicable.

Testing Your Network for Agent Connectivity
The Network Diagnostics Tool is a command line utility that you can use to test your network
configuration before you install the Absolute agent on your devices. You can also use it to troubleshoot
connectivity issues as they arise. The tool determines if your current proxy and firewall settings will allow
the Absolute agent to connect to the Absolute Monitoring Center.

To download the Network Diagnostics Tool:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

2. On the Download Packages page, in the Network Diagnostics section, click Download Network
Diagnostics Tool.

3. Follow the on-screen instructions to download the .zip file that contains the tool (DDSNDT.exe).
Depending on your browser and operating system, you may need to click through several dialogs
to save the file to a location of your choice.

4. Navigate to the location where you saved the .zip file and extract its contents to a location of
your choice. You can copy the files to your hard drive or run them from a USB key or network
drive.

For more information about running the Network Diagnostics Tool from the command line, see the
NDT_Readme.pdf file in the downloaded zip file, or go to the Documentation page and see the
Administrator's Guide for Absolute Agent.

Using the AbsoluteManage Suite
The Absolute Manage suite is a uniquely seamless, multi-platform client management solution for
managing all of your Mac OS and Windows workstations in a single, unified console on the platform of
your choice. All Absolute Manage components including the server, admin console, and clients, can be
mixed and matched from either platform. Network and system administrators often find that there are
multiple ways to accomplish the same task within Absolute Manage, and it is up to them to decide which
one fits into the organizational workflow and works best in the proprietary computing environment.

The Absolute Manage installation packages available in the Absolute Manage section let Administrators
extract, download, and use the data collected by agents on managed devices. For accounts including
Absolute Manage, the data that was previously available only through classic reports is now available
using the Absolute Manage application on the local device.

The Absolute Manage section lets you perform the following functions:
● Downloading the Absolute Manage Installation Packages
● Uploading a Stamped Agent Including Absolute Manage

Downloading the Absolute Manage Installation Packages

To download the Absolute Manage packages for your operating system:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

2. On the Download Packages page, in the Absolute Manage section, click the appropriate link from
the following:
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● Download Absolute Manage for Windows Computers
● Download Absolute Manage for Macintosh Computers

3. Follow the on-screen instructions to complete the download.

4. Install the Absolute Manage application on your device. When prompted, provide the
Registration Code and Serial Number available on the Download Packages page.

NOTE The Registration Code and Serial Number shown in the Absolute Manage section are
specific to your account.

Uploading a Stamped Agent Including Absolute Manage
Devices managed using the Absolute Manage server contain a special agent. You can create a modified
agent installation package to reinstall the agent containing Absolute Manage components in the event that
the agent on one of your managed devices is removed. The Absolute Manage Persistence area in the
Absolute Manage section on the Download Packages page lets you upload modified Windows and Mac
agent installation packages for use at a later date.

NOTE Depending on the licenses you own, the Absolute Manage section may not be available, but the
Absolute Manage Persistence area may be shown in its own section.

To ensure that the file is uploaded successfully, the agent Installation package must conform to the
following requirements:

● The package must be a valid .zip file. Any package extraction errors lead to a validation failure
error and the failure of the upload process.

● The installation package can have any name, as long as it is a valid .zip file. The file name
changes to a system generated name upon successful upload.

● The package needs to contain the folders and files shown in the following table, depending on the
operating system.
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Device
Operating
System

Installation Package Details

Windows The package must contain the following files:
● \Absolute Manage Agent\0x0409.ini
● \Absolute Manage Agent\AgentVersion.exe
● \Absolute Manage Agent\Data1.cab
● \Absolute Manage Agent\DefaultDefaults.plist
● \Absolute Manage Agent\Info.plist
● \Absolute Manage Agent\instmsiw.exe
● \Absolute Manage Agent\LANrev Agent.msi
● \Absolute Manage Agent\LANrevAgentSafeInstaller.exe
● \Absolute Manage Agent\LANrevAgentUpdater.bat
● \Absolute Manage Agent\LANrevAgentUpdater.exe
● \Absolute Manage Agent\LANrevAgentUpdater_Launcher.bat
● \Absolute Manage Agent\setup.exe
● \Absolute Manage Agent\Setup.ini

NOTE The DefaultDefaults.plist file must contain a ServerList configuration with at least one
primary inventory server and an address. For more information, log in to AMRC, open the Absolute
Manage Getting Started Guide and see the information under the heading “Deploying the agent
using a local installer”. The Info.plist file must contain a CFBundleGetInfoString XML element with
appropriate and valid content.

Mac The package must contain the following folders and files:
● \Absolute Manage Agent\Certificates
NOTE The Certificates folder must contain three .pem files.
● \Absolute Manage Agent\Absolute Manage Agent.pkg
● \Absolute Manage Agent\DefaultDefaults.plist
● \Absolute Manage Agent\DetermineDeploymentPlatform.sh
● \Absolute Manage Agent\InstallAgent.sh
● \Absolute Manage Agent\SpecialSSLUpdater.plist

Installation Package details for Windows and Mac operating systems

To upload a changed agent installation package:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

2. On the Download Packages page, scroll to the Absolute Manage area.

3. In the Absolute Manage Persistence area, click Browse in the area for the applicable operating
system (Windows or Mac).

4. In the File Upload dialog, browse to the location on the local hard disk of your device to find the
appropriate agent installation .zip file.
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5. Click the file name and click Open to select the file. The Download Packages page refreshes to
list the file name in the Filename field in the Absolute Manage Persistence area.

6. Click Upload. The file is uploaded to the Absolute console and the Download Packages page
refreshes to show the file in the Filename table for the applicable operating system.

Downloading the Absolute SIEM Connector
The Absolute SIEM Connector uses the syslog protocol to send alert events triggered in the Absolute
console to your Security Information and Event Management (SIEM) application. If you want to view and
manage alert events in a SIEM application, download the Absolute SIEM Connector installation package
to a computer on your network. For more information about creating alerts, see "Alerts" on page 15.

For more information about the Absolute SIEM Connector, including detailed installation instructions, see
the Absolute SIEM Connector Install Guide in the online Help.

To download the Absolute SIEM Connector:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

2. On the Download Packages page scroll to the Absolute SIEM Connector area and click the link
that shows under Filename.

3. Follow the on-screen instructions to download the installation package, SIEM Connector
<version>.msi to your local drive.

Managing System Notifications
The System Notifications page lets Administrators configure a list of recipients for system notification
messages. System notifications are auto-generated messages warning users of potential problems with
the account.

For example, if one of your Devices covered by the Service Guarantee stops calling the Monitoring
Center, the Devices With The Service Guarantee Not Calling system notification warns you that the
device is no longer calling.

System notifications are sent to the list of recipients by e-mail. You likely want to include all
Administrators on your recipient list. You are limited to 20 recipients per notification.

IMPORTANT All tasks in this section require that you log in to the Absolute console as an
Administrator.

This section describes the following tasks:
● Updating the System Notifications Page
● Devices With the Service Guarantee Not Calling
● Resolving a Recovery Flag Disparity
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Updating the System Notifications Page

To update the System Notifications page:

1. On the navigation bar click > System Notifications.

2. On the System Notifications page click the appropriate tab and edit the list of e-mail addresses.

3. Click Save.

DevicesWith the Service Guarantee Not Calling
The Devices With The Service Guarantee Not Calling system notification warns recipients that one or
more of their devices covered by the Service Guarantee has stopped calling the Monitoring Center.

To edit the Devices With The Service Guarantee Not Calling system notification:

1. On the navigation bar click > System Notifications.

2. On the System Notifications page click the Devices With The Service Guarantee Not Calling
tab and do one of the following:

● To add recipients, select the Enable Notification for All E-mail Addresses Below option
and enter the e-mail addresses of the appropriate recipients in the E-mail Addresses for
Notification field.

NOTE You can add a maximum of twenty (20) e-mail addresses in this field. Separate each
entry with a semicolon.

● To remove recipients, select the Disable Notification for All E-mail Addresses Below
option and enter the e-mail addresses of the appropriate recipients in the E-mail Addresses
for Notification field. To remove multiple recipients simultaneously, separate each entry
with a semicolon. Click Save to save any changes.

● To disable the system notification, select the Disable Notification for All E-mail
Addresses Below option and remove all e-mail addresses from the list of the recipients.

3. Click Save.

Resolving a Recovery Flag Disparity
The Recovery Flag Disparity system notification warns recipients that the number of devices with the
recovery flag set exceeds the number of licenses with the recovery service purchased.

To resolve a recovery flag disparity:

1. On the navigation bar click > System Notifications.

2. On the System Notifications page, click the Recovery Flag Disparity tab and do one of the
following:

● To add recipients, enter the e-mail addresses of the appropriate recipients in the E-mail
Addresses for Notification field.
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NOTE You can add a maximum of twenty (20) e-mail addresses in this field. Separate each
entry with a semicolon.

● To remove recipients, remove the e-mail addresses of the appropriate recipients in the E-
mail Addresses for Notification field. Make sure that all remaining entries are separated
with a semicolon, with no spaces.

● To disable the system notification, remove all e-mail addresses from the recipient list.

3. Click Save.

Viewing Pending Agent Removal Requests
IMPORTANT In previous releases, Security Administrators, Administrators, or designated Power Users
could remove the Absolute agent from one or more of devices using the self-serve Agent Removal feature
to create new agent removal requests and manage existing requests. In the current release, you can still
view devices with a pending Agent Removal request, but to remove the agent from your devices, you
now need to submit an Unenroll Device request. For more information about submitting these requests,
see Unenrolling devices from your account in the online Help.

You can view the list of pending Agent Removal Requests for your account. After the agent is removed
from a device, the associated request is removed from the Create and View Agent Removal Request
page.

NOTE You can't use the Absolute console to cancel a pending Agent Removal request. For assistance,
contact Absolute Technical Support.

To view a pending request for Agent Removal:

1. Log in to the Absolute console as a user who was previously granted permission to create Agent
Removal requests.

1. On the navigation bar click > Agent Removal Requests.

2. On the View Pending Agent Removal Requests page, at the Search Criteria area, search for
one or more requests using the following criteria:

● To filter your results by device group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device
○ Make: the manufacturer of the device
○ Model: the product type of a device or other hardware
○ Serial Number: the serial number of the device or other hardware
○ Requested By: the Username of the user who submitted the request
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○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if
applicable

○ Subscriber ID: the unique identifier associated with the subscriber. This identifier is also
known as the International Mobile Subscriber Identity (IMSI).

○ Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, in the and the change occurred area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following information about each
request:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device

● State: the status of the device's agent. The value in this column is Disabled for all pending
requests.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device
● Make: the manufacturer of the device
● Model: the product type of a device or other hardware
● Serial Number: the serial number of the device or other hardware
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable
● Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique

identifier associated with the subscriber
● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable
● Requested By: the Username of the user who submitted the request
● Requested On: the date and time when the request was submitted
● Last Call:the date and time when the agent installed on a device most recently contacted

the Monitoring Center.
● Persistence Status: the current status of the Persistence module on the device. Possible

values are:
○ Awaiting Call: the device is set for Agent Removal, but the device has not yet made an

agent call. As a result, the Persistence status cannot be confirmed.
○ BIOS/Firmware Active: the Persistence status was Active when the Agent Removal

Request was processed on the device.
○ BIOS/Firmware Disabled: the Persistence status was Disabled when the Agent

Removal Request was processed on the device. This status is likely to occur if an Agent
Removal Request is submitted before the Persistence module is activated on the device.
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○ BIOS/Firmware Pending: the Persistence module was in the process of activating
when the Agent Removal request was processed on the device.

○ N/A: the device, such as a Mac computer, does not support Persistence.
○ Pending Removal: the Agent Removal request was processed on the device, but the

Persistence status could not be confirmed (in some cases, the Persistence module is
not disabled until the operating system is restarted).

NOTE The Pending Removal status does not apply to Android devices.

Managing Your iPads
You can import iPad device serial numbers into the Absolute console to initially upload and maintain your
asset data.

You are responsible for the following tasks:
● Maintaining your list of active iPad by uploading the serial numbers for new and existing devices

you want enrolled
● Disabling the serial numbers of those devices you want to remove from the list of active iPad

devices

Organizations can use this manual method to manage iPads, which includes the following tasks:
● Importing iPad Serial Numbers into the Absolute Console
● Removing iPads from the Absolute Console

Importing iPad Serial Numbers into the Absolute Console
Enrolling your iPads requires that you import your list of enrolled devices into the Absolute console.

To import your iPad device data:

1. On the quick access toolbar, click and click Import Device Data for iPads.

2. On the Import Device Data for iPads page, click View a sample file of device data to open the
sample file. Increase the columns to read how to enter this information.

3. Click Open and using Microsoft Excel (for example), you can use the template and enter your
own data or you can create a new .csv file that contains the Mobile Device Serial Number,
which is mandatory for each iPad you want to register.

You can also enter other optional information you want to track with this device, however although it
is stored in the database, you cannot view it in the Absolute console.

4. Save this file to your hard drive.

5. On the Import Device Data for iPads page, click Browse and select the .csv file you created in
step 3.

6. Click Upload File and Import Devices.

You see amessage that the file upload is complete. If an error occurred during the upload process,
you see amessage with the number of entries that failed to upload. Click theView the log file link
to view the errors, then revise your file and upload it again.
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Removing iPads from the Absolute Console
When you decide that you no longer want certain iPads enrolled in Absolute for iPads, you can unenroll
them and free up licenses for use by other devices. Organizations that are using the Absolute console for
iPads only have no security operations available and therefore do not require an authorization code.

You can use one of the following methods to remove iPads:
● Selecting iPads to Remove
● Uploading a Device List to Remove iPads

IMPORTANT To perform this task requires that your account was previously set for agent removal and
that you log in to the Absolute console as a user with the appropriate role and permissions.

Selecting iPads to Remove
To remove the Absolute for iPad license from an enrolled iPad, log in to the Absolute console, open the
help system, and search for the Unenrolling devices from your account task.

For more information or assistance with this task, contact Absolute Technical Support
(www.absolute.com/en/support).

Uploading a Device List to Remove iPads
You may want to unenroll certain devices to free up Absolute for iPad licenses for other devices you want
to register.

You need to create a text file with the Identifiers or Serial Numbers of those iPads that you want to
remove and upload that text file to the Absolute console to create an agent removal request. Enter the list
of devices to remove in a single column, separating each entry with a return (press Enter). Do not use
punctuation in this list.

IMPORTANT To perform this task requires that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator with Unenroll Devices permissions.

Currently Upload by CSV is not available. This functionality will be available in a future product release.
For urgent requests, contact Absolute Technical Support (www.absolute.com/en/support.

Managing the Investigation Report Contact List
The Investigation Report Contact List contains contact information for the individuals within your
organization who receive notifications about theft reports that are under investigation. When users submit
a theft report, they can click a link on the Create and Edit Investigation Report page to view the contact
list. See Reporting a device missing or stolen in the online Help.

Only Security Administrators are authorized to manage the Investigation Report Contact List. They can
add new contacts to the list, edit contact information, and update the Contact Status of a contact.

Possible values for Contact Status are:
● Active: the contact receives notifications via the contact information recorded in the Investigation

Report Contact List.
● Disabled: the contact’s information is stored but the individual does not receive notifications.
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NOTE When you first access the Investigation Report Contact List it may be prepopulated with contact
information collected from previously submitted theft reports. If some of these contacts are no longer
applicable, you can disable their contact record.

Contacts cannot be deleted. If you need to prevent a former contact from receiving notifications, disable
the contact in the Investigation Report Contact List. See "Disabling Contacts" on page 80.

This section provides information on the following topics:
● Accessing the Investigation Report Contact List
● Adding Contacts to the Investigation Report Contact List
● Editing Contact Information
● Viewing and Printing the Investigation Report Contact List
● Disabling Contacts
● Activating Disabled Contacts

IMPORTANT To perform the tasks in this section requires you log in to the Absolute console as a
Security Administrator.

Accessing the Investigation Report Contact List

To access the Contact List:

1. On the navigation bar, click to open the Settings area.

2. Click Investigations Contact List. The Investigation Report Contact List page opens.

Adding Contacts to the Investigation Report Contact List

To add a new contact to the Investigation Report Contact List:

1. On the Investigation Report Contact List page, click New Contact.

2. On the Create and Edit Investigation Report Contact Details page in the General Information
section, enter the following information about the individual:

● First Name
● Last Name
● Title: the individual’s title within your organization
● Language: select the preferred language of the individual from the list

NOTE First Name and Last Name are required fields.

3. If your account includes Absolute products with the Service Guarantee, you need to designate
one contact in your organization as the Service Guarantee Contact. If this applies to this
individual, select the checkbox.

NOTE If this option is disabled, another contact has already been specified as the Service
Guarantee Contact.

4. In the Contact section, enter the following information about the individual:
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● E-mail Address (required field)
● Phone and Ext
● Fax
● Cell
● Pager

5. If you want to add additional information, enter a comment in the Note field.

6. Click Save.

On the Investigation Report Contact List page, the new contact is added to the list and theContact
Status is set toActive.

Editing Contact Information
If the contact information for an individual has changed, you can update that information in the
Investigation Report Contact List.

To edit a contact’s contact information:

1. Open the Investigation Report Contact List page.

2. In the Search Criteria area, do the following:

a) Use one or more of the following criteria to find the contact you want to edit:
● contact name: search using all or part of the name of the contact
● e-mail address: search using all or part of the e-mail address of the contact
● phone: search using all or part of the contact’s phone number, if recorded in the

Absolute console

b) To include disabled contacts in the search results, select the Include Disabled Contacts
checkbox.

c) Click Show results. The search results show in the results grid.

3. Click the Contact Name link of the contact you want to edit.

4. On the Create and Edit Investigation Report Contact Details page, edit the contact information
for the individual.

5. Select or clear Service Guarantee Contact as applicable. For more information, see step 3 of
the task, "Adding Contacts to the Investigation Report Contact List" on page 78.

6. If applicable, edit the content in the Note field.

7. Do one of the following:

● To save the edits and set the Contact Status of the contact to Active, click Save &
Activate.

● To save the edits and set the Contact Status of the contact to Disabled, click Save &
Disable.

Viewing and Printing the Investigation Report Contact List

To view the Investigation Report Contact List and save it to a CSV file for printing:

1. Open the Investigation Report Contact List page.
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By default, only Active contacts show in the contact list. The following information about each
contact is presented in columns in the results grid:

● Contact Name
● Phone
● E-mail Address
● Service Guarantee Contact
● Note
● Contact Status

2. To search for a contact, in the Search Criteria area do the following:

a) Use one or more of the following criteria to find the contact:
● contact name: search using all or part of the name of the contact
● e-mail address: search using all or part of the e-mail address of the contact
● phone: search using all or part of the contact’s phone number, if recorded in the

Absolute console

b) To include disabled contacts in the search results, select the Include Disabled Contacts
checkbox.

c) Click Show results. The search results show in the results grid.

3. The list is sorted by contact creation date in descending order; the most recently added contact
is at the top of the list. To sort the list by one of the columns, click the column header.

4. To send an e-mail to a contact, click the contact’s E-mail Address. A new message dialog
opens.

5. To print the current page of the contact list:

a) Click . If your browser’s security is set to prompt you before opening or downloading
files, click Open to open the CSV file.
The content is exported to a CSV file, which you can view in a spreadsheet application, such as
Microsoft® Excel.

b) Print the file.

Disabling Contacts
You can change the Contact Status of a contact from Active to Disabled. Disabled contacts do not
receive notifications.

NOTE To ensure that contact information for closed theft reports is retained, you cannot delete a
contact.

To disable a contact:

1. Open the Investigation Report Contact List page.

2. In the Search Criteria area, do the following:

a) Use one or more of the following criteria to find the contacts you want to disable:
● contact name: search using all or part of the name of the contact
● e-mail address: search using all or part of the e-mail address of the contact
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● phone: search using all or part of the contact’s phone number, if recorded in the
Absolute console

b) Click Show results. The search results show in the results grid.

3. In the results grid, select the checkbox next to each contact you want to disable. To select all
contacts on the current page of the results grid, select the checkbox next to Contact Name in
the header.

4. Click Disable. The Contact Status is set to Disabled.

NOTE By default, Disabled contacts are not visible in the Investigation Report Contact List. To
view and edit them, select the Include Disabled Contacts checkbox in the Search Criteria
area and perform a search.

Activating Disabled Contacts
You can change the Contact Status of a contact from Disabled to Active. Only Active contacts receive
notifications.

To activate a disabled contact:

1. Open the Investigation Report Contact List page.

2. In the Search Criteria area, do the following:

a) Use one or more of the following criteria to find the contacts you want to activate:
● contact name: search using all or part of the name of the contact
● e-mail address: search using all or part of the e-mail address of the contact
● phone: search using all or part of the contact’s phone number, if recorded in the

Absolute console

b) Select the Include Disabled Contacts checkbox.
c) Click Show results. The search results show in the results grid.

3. Select the check box next to each contact you want to activate. To select all contacts on the
current page of the results grid, select the checkbox next to Contact Name in the header.

4. Click Activate. The Contact Status for all selected contacts is set to Active.

Chapter 2: Setting Up Your WorkEnvironment Absolute User Guide

Absolute 7.x 81

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2691



Chapter 3: Generating Reports

This chapter describes how to generate reports based on the data the agent collects from managed
devices. You can customize and filter reports to focus on key areas of interest. For specific details about
each report, see "Working with Reports" on page 97.

You can open the report you want, set the appropriate filter criteria, and generate the report results. You
can also download report results in CSV or XML formats. For the following reports, the results are
available in CSV or XML format only:

● Printer Report
● Monitor Report
● Microsoft Audit Summary Report
● License Usage Summary Report
● Calling Profiles Report
● User Audit Report

When you create a custom report, you can save the report’s filter criteria. You can retrieve saved reports
on subsequent visits to the Absolute console and regenerate the report to show updated results.

NOTE When a report is saved, the filter criteria is saved instead of the results because data changes
over time.

Several tasks are common to most reports, including:
● Running Reports
● Navigating Reports
● Editing Asset Information
● Printing Reports
● Saving Report Filters
● Editing Saved Report Filters
● Downloading Reports
● Multi-level Security

Running Reports
For an overview of each report, see "Working with Reports" on page 97.

NOTE Depending on the user role to which you are assigned, you see only those reports that are
designated as appropriate to that user role.

To run and view a report in the Absolute console:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. If necessary, click Accept to agree to the terms and conditions of running the report.

4. In the Search Criteria location, specify how to filter the report’s results.
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NOTE When first opened, some reports return results that are based on default filter criteria. For
information about using the Choose feature, see "Using the Choose Feature" on page 83.

5. Click Show Results. If no records match your filter criteria, the message No records found
matching your search criteria shows.

NOTE For information about downloading CSV or XML output for reports that show on screen,
see "Downloading Reports" on page 96. For information about preparing reports with results only
available for download, see "Working with Reports" on page 97.

If your session times out while you are viewing a report, a time-out warningmessage opens with
instructions about how to continue.

Navigating Reports
To navigate the reports, there are some common features, which are noted next:

● Expanding and Collapsing the Search Criteria Information
● Using the Choose Feature
● Viewing an Entire Row in a Report Record
● Moving Between the Pages of a Report
● Changing the Number of Records That Show in a Report
● Changing the Sort Order

Expanding and Collapsing the Search Criteria Information
The Search Criteria can expand or collapse . Depending on whether the Search Criteria section is
expanded or collapsed, these buttons show the upward arrows or downward arrows.

Using the Choose Feature
Many areas of the Absolute console require that you enter specific data, such as an Identifier or serial
number. To avoid human error, most reports include a Choose button.

To use the Choose feature:

1. Click Choose on any page. The Choose dialog opens with a list of all available and valid values
for the data field.

2. Click the appropriate value to select it.

A progress indicator opens to provide information about the selection process. When processing is
complete, the selected value is entered into the appropriate field of the report filter.

Viewing an Entire Row in a Report Record
Columns in a report’s results grid are presented in a horizontal format, with columns and rows. Drag the
scroll bar at the bottom of the page to the right to see the entire row of a report record.
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Moving Between the Pages of a Report
You can move to various locations in a report, as follows:

● to the first page by clicking <<First or the link for page number 1
● to a previous page by clicking <Prev
● to a specific page by clicking the link for the page number you want
● to the next page by clicking Next>
● to the last page by clicking Last>>

Changing the Number of Records That Show in a Report
The default number of records shown in each report depends upon the report. For example, when you

open a report you may see above and below the results grid at its right side.

To change the number of records that show in a report:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report. See "Running Reports" on page
82.

2. Change the default value by opening the list.

3. Select the appropriate number of records to show in the report from these options:

Changing the Sort Order
Initially most reports are sorted by Identifier, however, you can sort using any column heading.

To sort a report by any other criteria:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report. See "Running Reports" on page
82.

2. In the results grid click the column heading by which you want to sort the report.

Editing Asset Information
Each device on which the agent is installed is given a unique Identifier by the Monitoring Center. Click an
Identifier to open the Device Summary page where you can update the information associated with a
particular device. For example, if an Identifier is transferred to a new device, you can change the device
information attached to that Identifier.

To edit the information associated with a device:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report following the task "Running
Reports" on page 82.
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2. In any report, click the Identifier you want to edit, which opens the Device Summary page.

The Device Summary page provides information about the device.

Some information on this page is editable and some is read-only. For more information about
working with the information on the Device Summary page, see "Device Information on the Device
Summary Page" on page 86.

NOTE Depending on the type of device, some values on the Device Summary are not
populated. For example, if the Identifier is associated with an Android device, only the subset of
the hardware and software information relevant to an Android device is shown. For details about
the specific information detected for each supported operating system, go to the Documentation
page and see Absolute Products and Services—Data Points Collected.

3. If you changed any device information, click Save Changes. The Device Summary page
updates to confirm that your changes are saved.

4. To regenerate the report and view any changes you made, click the Back link.

NOTE To return to the report, click the browser’s Back button. Notice that returning does not
refresh the report with changes. You must regenerate the report to see your changes.

This section provides information on the following topics:
● Device Information on the Device Summary Page
● Managing Event Calling for a Device
● Managing SCCM Status Reporting for a Windows Device
● Managing SCCM Repair for a Windows Device
● Using the Assigned Username Field
● Using the Dormant Devices Field
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Device Information on the Device Summary Page
This page opens when you click an Identifier that shows on any of the Classic Reports. The Device
Summary page provides the following information about the device:

● Identifier, which is a unique identifier for this device
● Make
● Model
● Serial Number1

● RTT-IP for Windows and Mac devices only
For more information about this section, see
"Enabling RTT-IP for an Individual Device" on page
195.

● Call Settings for Windows and Mac devices only
For more information about this section, see
"Managing Event Calling for a Device" on page 90.

● SCCM Status and Repair for Windows devices only
For more information about this section, see the
following topics:
- "Managing SCCM Status Reporting for a Windows
Device" on page 92
- "Managing SCCM Repair for a Windows Device"
on page 93

● Device Name

● Full Windows Device Name for Windows devices
only

● Windows Domain for Windows devices only
● Workgroup for Windows devices only
● Department, which you can edit
● Detected Username
● Assigned Username, which you can edit. For more
information, see "Using the Assigned Username
Field" on page 94.

● Assigned User E-mail Address, which you can edit
● Detected Asset Number
● Assigned Asset Number, which you can edit
● Device Groups shows the device groups to which
this managed device belongs.
To edit a device group, click the applicable device
group link. For more information, see "Editing a
Device Group" on page 43.

● View and Edit Custom Device Field Data link
opens the View and Edit Custom Device Field page,
where you can enter values for the device's custom
fields

IMPORTANT You can edit values in the Department, Assigned Username, Assigned User E-mail
Address, and Assigned Asset Number fields. If you edit any of these fields, click Save Changes.

More information about the device is available on the following tabs:
● Hardware Summary Tab
● Software Summary Tab
● Call Tracking Tab
● SCCM Status History Tab (Windows devices only)

1 When detecting hard drive serial numbers, the agent queries the disk controller first. If that fails, then the agent
uses Microsoft’s Windows Management Interface (WMI) to get the hard disk serial numbers. Whatever WMI
reports, which is provided by Microsoft or your hardware and/or software vendors, is shown on the Hardware
Configuration and OS Change Report. For Microsoft's description of a scenario where this problem may occur,
see:
connect.microsoft.com/VisualStudio/feedback/details/623282
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Hardware Summary Tab
The Hardware Summary tab provides information about the following identification points:

NOTE Values listed in the Hardware Summary section for Detected Make, Detected Model and
Detected Serial Number are captured by the agent and may differ from the manually entered values
listed in the Asset Summary section.

● Detected Make
● Detected Model
● Detected Serial number values shown in the Hardware Summary section for Detected Make, Detected
Model, and Detected Serial number are captured by the agent and may differ from the manually entered
values provided in the Asset Summary section.

● CPU
● RAM
● Disk Drive Information shows detected information about the installed hard drives on the device, which
includes:

○ Physical Drives: the name of the detected hard Drive partition and the Serial Number for each
○ Volumes: the name of the detected hard drive partition
– Type: the type of hard drive
– Filesystem: the storage and organization method for the data and files saved on the device

– Total Space: the aggregate of used and unused storage capacity of the hard drive
– Free Space: the unused storage capacity of the hard drive

● Mobile Network Radios: This area is shown if any radios are detected on a mobile device. The following
information is available:

○ Radio Type: the mobile network radio available on the device. Possible values are:
– GSM (Global System for Mobile Communication)
– CDMA (Code Division Multiple Access)

○ Equipment ID: the identification number unique to the mobile device.
○ Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique identifier
associated with the subscriber

○ Detected Phone Number: the phone number associated with the mobile device, as reported by the device.
○ Phone Number Override: the alternative or override phone number associated with the mobile device. If
the agent does not detect the phone number automatically, the device automatically sends an SMS to the
Monitoring Center. The reply-to address from the SMS becomes the value for the Phone Number Override
field. For more information,

● See hardware details: provides more information about the device’s hardware.
Click to open the list to view the following detected information:

○ Local IP
○ Public IP
○ Network Card 1 Description
○ Network Card 1 MAC Address
○ Network Card 1 IP
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○ Network Card 2 Description
○ Network Card 2 MAC Address
○ Network Card 2 IP
○ Number Of CPUs
○ System BIOS/Firmware Date
○ System BIOS/Firmware Version
○ Video Device Description
○ Video Display Color Depth
○ Video Display Resolution

NOTE The Printer Driver report provides a list of all printer drivers installed on the device. To download this
report click the Download Printer Report link. This report is identical to the Printer Report, with the exception
that these results are limited to printer drivers installed on this device.

Software Summary Tab
The Software Summary tab provides information about the following identification points:

● Software By Device Report: a link to this report where you can review all software applications detected by
the agent on a managed device. For more information, see "Software by Device Report" on page 116.

● Operating System
● Detected Anti-Malware
● OS Service Pack
● OS Product Key
● See installed Microsoft Hotfixes: a table that shows the following information about installed packages:
○ Application
○ Package Name
○ Hotfix Number
○ Details
○ Installed By name
○ Installed On date

Call Tracking Tab
The Call Tracking tab provides information about the operation of the agent, including:

● Call History Report: a link to this report. To view Extended IP Call Information details, click the link under
the Public IP Address column in the results grid of the report.

● Agent first installed on (first call): date and time of the first agent call to the Monitoring Center
● Agent version: agent version and number
● Agent last called on: date and time of the last agent call to the Monitoring Center
● Agent last called from: IP address from which the agent last called

● Agent next call expected on: date and time for the next agent call to the Monitoring Center
● Asset tracking data last collected on: date and time the Asset tracking data was last collected
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● If the device is equipped with Geolocation Tracking functionality, the Call Tracking tab also shows the Last
known location and the Location Determination Date for the device.

NOTE To view the Call History Report for this Identifier, go to the Call History Report. To get detailed IP
tracking or caller ID information, click the IP address or telephone number listed in the Agent Last Called
From field. The Extended Call Information page opens. This page lists details regarding the location of the IP
address or telephone number. See "Running Reports" on page 82.

SCCM Status History Tab

NOTE This tab applies only if you are using System Center 2012 Configuration Manager and the SCCM
Status reporting feature is turned on for this Windows device. For more information about enabling SCCM
Status reporting, see the following topics:
- "Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account" on page 64
- "Managing SCCM Status Reporting for a Windows Device" on page 92
- "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

The SCCM Status History tab shows information about changes to the status of the SCCM client
installed on a Windows device. If the device's agent detects that the status of the SCCM client has
changed, a row is added to the results grid. The following information is provided:

● Issue Count: the total number of times the device's SCCM Status has changed from OK to an unhealthy state.
The Issue Count is incremented each time one of the following status changes occurs. Possible status
changes depend on whether SCCM Repair is enabled.

○ SCCM Repair is enabled:
– OK to Repair successful
– OK to Repair failed
– OK to Absent
– Repair Failed to Absent
– Repair successful to Repair successful
– Repair successful to Repair failed
– Repair successful to Absent
– Absent to Repair failed
– Absent to Repair successful

○ SCCM Repair is disabled:
– OK to Absent
– OK to Needs attention
– Needs attention to Absent
– Absent to Needs attention

● Status Date: the date and time when the status of the SCCM client on the device changed.
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● SCCM Status: the current status of the SCCM client on this device, reported at the last successful agent call.
Possible values are:
○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention: one or more health check tests failed and SCCM Repair is not enabled on the device.
You may want to enable SCCM Repair for this device.

○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair the SCCM client
because it was not functioning correctly. The client was not repaired. For more details about why the repair
failed, click the link. If repeated attempts to repair the SCCM client fail, see "Troubleshooting Failed SCCM
Repairs" on page 154.

○ Repair successful: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair the SCCM
client because it was not functioning correctly. The client was repaired.

To view the results of each health check test, click the link. For more information, see "Viewing the Details of a
SCCM Status Change " on page 151.

Managing Event Calling for a Device
Depending on the product your organization purchased, this feature may not be available.

You can use the Call Settings area of the Device Summary page to configure Event Calling for the
device. Event Calling is independent of and in addition to the standard scheduled agent calls that occur
automatically from each managed device.

NOTE Event Calling can be turned on at the account or device level. For more information about Event
Calling, and instructions for turning it on at the account level, see "Managing Event Calling for Your
Account" on page 59.

Configuring Event Calling for a Device

To configure Event Calling for a managed device:

1. Navigate to the Call Settings area of the Device Summary page.

NOTE For more information about each option, hover over next to Configuration Options.
For detailed information about the device changes associated with each option, see "Events That
Can Trigger an Event Call" on page 60.

2. Do one of the following:

● To turn on Event Calling:
i) Select the Turn on event calling for the device checkbox.

NOTE Event Calling is activated when the device makes its next scheduled agent call.
The Scheduled Call field shows the current scheduled call frequency for the device.

ii) In the Minimum Event Call Period list select the minimum amount of time that must
elapse between agent calls from a device. Possible values range from 15 minutes to 6
hours.
For more information, see "Understanding the Minimum Event Call Period" on page 61.
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iii) All Configuration Options are selected by default. To exclude one or more
Configuration Options, clear each applicable checkbox.

● To edit the existing call settings for a device that has Event Calling turned on:
i) Edit the Minimum Event Call Period. Possible values range from fifteen minutes to six

hours. For more information, see "Understanding the Minimum Event Call Period" on
page 61.

ii) Edit the Configuration Options by selecting or clearing each applicable checkbox.
● To turn off Event Calling, clear the Turn on event calling for the device checkbox.

3. Click Save changes.

Event Calling is configured on the device on the next scheduled agent call.
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Viewing the Call History for a Device
You can view details about the agent calls made from a Windows or Mac device over the past 365 days.

To view a device’s call history:

1. Navigate to the Call Settings area of the Device Summary page.

The Last Call Reason field shows the details of themost recent agent call from the device.
Possible values are:

● Scheduled
● Event | <type of change>

For example: Event | Software removed, Software installed, Logged in user changed

2. Click View Call History to open the Call History dialog.

The following information about each agent call is provided:

● Call Time: the date and time of the call
● Reason: the type of agent call

For event calls, the type of change is provided. Possible values are:

○ Location changed
○ Hardware changed
○ Software installed
○ Software removed
○ Logged in user changed
○ Public IP changed

Formore information about these changes, see "Events That Can Trigger an Event Call" on
page 60.

3. To sort the information, click the applicable column heading.

4. To close the dialog click Cancel.

Managing SCCM Status Reporting for aWindows Device
IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have SCCM Status
Reporting enabled, we recommend that you disable it and activate the Application Persistence: Microsoft
SCCM policy in one or more policy groups. For more information, see About Application Persistence:
Microsoft SCCM policies in the online Help.

If you use Microsoft Service Center 2012 Configuration Manager (SCCM), you can track the status of the
SCCM client installed on a Windows device by configuring a setting on the device's Device Summary
page.

NOTE For more information about SCCM and detecting SCCM Status information, see "About
Collecting SCCM Status From Windows Devices" on page 144.
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When you enable SCCM Status reporting:
● The agent is updated on the device on the next agent call. The update includes a script, run

every six hours, to detect the status of the device's SCCM client. The script performs a series of
health check tests to determine if the client is present and functioning correctly.

● The most recent SCCM Status information for the device shows in the SCCM Status Report.
● A history of SCCM Status changes for the device shows in the SCCM Status History Report

and the SCCM Status History tab of the Device Summary page.

● You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when a SCCM Status change
occurs on the device. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom
Alerts" on page 19.

NOTE You can also manage SCCM Status reporting for all Windows devices in your account or for a
group of devices. For more information, see the following topics:
- "Managing SCCM Status Reporting for Your Account" on page 65
- "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

To configure SCCM Status reporting for a Windows device:

1. Navigate to the SCCM Status and Repair area of the Device Summary page.

2. Do one of the following:

● To turn on SCCM Status reporting, select the Collect SCCM Status for the device
checkbox.

● To turn off SCCM Status reporting, clear the Collect SCCM Status for the device
checkbox.

NOTE If SCCM Status reporting is turned on at the account level, you can turn it off for this
device by clearing the checkbox.

3. Click Save changes.

Managing SCCM Repair for aWindows Device
IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have SCCM Repair
enabled, we recommend that you disable it and activate the Application Persistence: Microsoft SCCM
policy in one or more policy groups. For more information, see About Application Persistence: Microsoft
SCCM policies in the online Help.

You can use the SCCM Repair feature to repair a SCCM client that is installed on a managed Windows
device and is not functioning correctly.

This feature works in conjunction with the SCCM Status reporting feature. When SCCM Repair is
enabled:

● The agent is updated on the device on the next agent call. The update includes a script, run
every six hours, to detect the status of the device's SCCM client and automatically repair the
client if it is not functioning correctly.

● The most recent SCCM Repair information for the device shows in the SCCM Status Report.
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● A history of SCCM Repair information for the device shows in the SCCM Status History Report,
and the SCCM Status History tab of each device's Device Summary page.

● You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when SCCM Repair occurs on a
device. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page
19.

For more information about the SCCM Repair feature, see "About Repairing SCCM Clients" on page 145.

NOTE You can also manage SCCM Repair for all Windows devices in your account or for a group of
devices. For more information, see the following topics:
- "Managing SCCM Repair for Your Account" on page 66
- "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

To disable SCCM Repair for a Windows device:

1. Navigate to the SCCM Status and Repair area of the Device Summary page.

2. Clear the Turn on SCCM Repair for the device checkbox.

3. Click Save changes.

Using the Assigned Username Field
The Assigned Username field on the Device Summary page is a static, editable field that lets
Administrators identify to whom a device was assigned originally. This static field is useful in
organizations where end-user network IDs are not easily identifiable.

Also, in many organizations, staff members periodically swap their devices. In these environments, a
network ID or e-mail address does not accurately identify the actual owner of a device.

For more information about setting the Assigned Username field, see the online Help.

NOTE The Assigned Username field is appended to all report downloads that include an Identifier or
Username, regardless of whether or not the Assigned Username field is included in the actual report.

Using the Dormant Devices Field
The Dormant field helps administrators distinguish those devices that are truly missing from those
devices that are located in places without access to an Internet connection, such as storage facilities.

The Dormant field is a static, editable field that administrators can use to identify devices that are not
expected to contact the Monitoring Center. For more information about how to set values for Custom
Device Fields, see the online Help.

Setting devices as Dormant excludes them from the Missing Devices report and from the agent Call
Rate Widgets. For more information, "Missing Devices Report" on page 158.

Printing Reports
You can print reports in whole or in part. Each page of a report includes a Print icon, such as .
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NOTE By default, the current page shows 10 records from the entire report. To print a larger selection of
records, open the Per Page list and select the appropriate number of records to show on the page.

To generate a version of the current page of a report for printing, which is optimized for creating a hard
copy:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report. See "Running Reports" on page
82.

2. Open any report page and click .

3. The current page is downloaded into a Microsoft Excel spreadsheet and you can print the report
page using Excel.

Saving Report Filters
Most reports allow you to edit the data shown. You can save custom reports using the Save Report
Filter feature.

NOTE Saved reports define the criteria for a report, not the existing data. The actual data, which meets
the criteria, changes with time, thereby changing the content of the saved report.

To save a report filter:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report. See "Running Reports" on page
82.

2. On any report page click .

3. In the Save Report Filter dialog, enter a name (up to 48 characters in length) for the saved report.

4. Click OK, which refreshes the dialog to show that the report was saved successfully.

5. Click Close to exit the dialog.

The saved report is available underMy Filters in theMy Content section.

Editing Saved Report Filters
To edit a saved report filter:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under My Content click My Filters. The My Filters page opens to show a list of saved filters.

4. Click the appropriate Filter name to select it. The report page opens, showing the filters that you
have saved. For more information, see "Saving Report Filters" on page 95.

5. Edit the existing filters, as required, and do one of the following:

● To update the existing report filter, click Show results. The changes are saved to the report
filter.

● To create a new saved report filter:
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i) In the report header click .
ii) In the Save Report Filter dialog, enter a name (up to 48 characters in length) for the

report and click OK.
A new saved report filter is created, and the original saved report filter remains unchanged.

Downloading Reports
Users can download any full or partial report. Requests for report downloads are queued and processed
offline. When processed, report downloads are available from the My Reports page. You can download
report data in a Comma Separated Values (CSV) or an eXtensible Markup Language (XML) format.

Downloading a report typically provides more information in the results grid than viewing the output for the
same report on screen.

To download a report:

1. Log in to the Absolute console and open the appropriate report following the task, "Running
Reports" on page 82.

2. On any report page, define any appropriate filters.

3. Click Show results.

4. When the report shows, click .

5. Enter a name for the report in the Report Name field.

6. In the Report Format list select a value (CSV or XML).

Remember, if you plan to upload the report, you can only do so with a CSV file.

7. If you want to receive e-mail notification when the download is available, enter your e-mail
address in the Create Email Alert field.

8. Click Continue to queue the download.

When your request is processed, you can retrieve the report file from theMy Reports page.

To retrieve a report that was processed:

1. On the navigation bar, click the My Content > My Reports link.

2. On the My Reports page, in the Status column click the Ready link.

3. Follow the instructions that are provided on screen to download the file.

NOTE While your file request is being processed, the Status column shows Queued and the
report is not available. When processing in complete, the Status column shows the Ready link
and, if configured to do so, you receive an e-mail notification.

Multi-level Security
Multi-level security features let an authorized user grant different access rights and privileges on reports
to specific users or groups of users. There are five different user access levels: Security Administrator,
Administrator, Security Power User, Power User, and Guest.
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Chapter 4: Working with Reports

Reports help you track and manage your assets, allowing you to review many information types, such as:
● Lease deadlines
● Hardware requirements
● Software requirements
● Software License status
● Necessary upgrades

The reports in the Absolute console vary widely in scope. Some reports are broad and include a summary
of numerous assets, and others focus and specify precise details pertaining to a single device. Each
report is described in this chapter.

NOTE After a device is flagged as Stolen, you can view it only in the Asset Report.

This chapter includes the following sections:
● Hardware Assets Reports
● Software Assets Reports
● Security Reports
● Call History and Loss Control Reports
● Lease and Inventory Management Reports
● Account Management Reports
● My Content

Hardware Assets Reports
The reports that show under the Hardware Assets page are determined by the product your organization
purchased and may include the following:

● Asset Report
● Printer Report
● Monitor Report
● Hardware Configuration and OS Change Report
● Hard Disk Space Report
● Device Readiness Report
● Mobile Broadband Adapter Report
● Mobile Device Report

Opening the Hardware Assets Page
Complete the following task to open any of the Hardware Assets reports included in this classification.

To open the Hardware Assets page:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.
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3. Click Hardware Assets.

The Hardware Assets page shows all of the available reports under this category.

Asset Report
The Asset Report shows all managed devices associated with your account, arranged in ascending order
by Identifier. You can customize the report to show a subset of devices that meet criteria such as list all
devices in a particular department.

For iPad and Chromebook devices, the Asset Report shows a subset of information.

NOTE By default, the Asset Report shows dormant devices. To exclude dormant devices, clear the
Include Dormant Devices checkbox located at the bottom of the Search Criteria pane.

When detecting hard drive serial numbers, the agent queries the disk controller first. If that fails, then the
agent uses Microsoft’s Windows Management Interface (WMI) to get the hard disk serial numbers.
Whatever WMI reports, which is provided by Microsoft or your hardware and/or software vendors, is
shown on the downloaded Asset Report.

To generate an Asset Report:

1. On the Hardware Assets page, click Asset Report.

2. On the Asset Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following filter criteria:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator.
○ E-mail Address: the e-mail address for the person associated with this device or

activity.
○ Warranty Contract Vendor: the warranty provider for a device.
○ [Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for

your account you can use them as filter criteria.

Depending on the criteria you selected from the preceding list, enter a value in the field or click
Choose and select a value from the list.
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● To filter results by date:
i) In the and when area, open the list and select one of the following options:

○ Most recent call to open a report that shows those devices that made their last call
within the date parameters you selected.

○ Lease Start Date to open a report that shows those devices whose lease started
within the date parameters you selected.

○ Lease End Date to open a report that shows those devices whose lease ended
within the date parameters you selected.

○ Service Contract Start Date to open a report that shows those devices whose
service contract started within the date parameters you selected.

○ Service Contract End Date to open a report that shows those devices whose
service contract ended within the date parameters you selected.

○ Warranty Start Date to open a report that shows those devices whose warranty
started within the date parameters you selected.

○ Warranty End Date to open a report that shows those devices whose warranty
ended within the date parameters you selected.

○ Device Purchase Date to open a report that shows those devices that were
purchased within the date parameters you selected.

○ [Custom Device Fields]: if one or more date-based Custom Device Fields have
been created for your account you can use them as filter criteria.

ii) Do one of the following:
○ Click the option for at any time to run a report that shows the most recent call

regardless of when it took place.
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number

of days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A wide range of dates takes
more time to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order,
with the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter results by agent type and version, at the and the Agent area:
i) In the Type field open the list and select the appropriate type of agent as follows:

○ Any Type returns a report that shows devices with all agent types.
○ Android returns a report that shows only Android devices.
○ Chromebook returns a report that shows only Chromebooks.
○ iOS returns a report that shows only iPads and iPad minis.
○ Mac returns a report that shows only Mac devices.
○ Windows returns a report that shows only devices running a Windows operating

system.
ii) In the and version field, open the list and select the appropriate agent Version for the

agent Type you selected previously.
For example, if you want to show all devices that have the 898 version of the agent
installed on them, in the type field, open the list and select Any Type and in the version
field open the list and select 898.
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NOTE SHC (Self-Healing Call) returns a report that shows devices with agents that
called in as a result of Persistence. This option appears when a Self Healing Call has
occurred.

● To filter results by Department, in the and the Department field open the list and select the
appropriate department.

● To filter results by the agent status, in the and the Agent Status is field open the list and
select:
○ Active shows only those devices whose agent has called the Monitoring Center.
○ Inactive shows only those devices whose agent has not yet called the Monitoring

Center.
○ Disabled shows only those devices whose agent is either flagged for removal or the

agent is removed from the device.

● At the Display Results area, select one or both of the following options:
○ With Custom Device Fields to see the information that relates to any custom fields

you have set.
○ Include Dormant Devices to see the information for dormant devices that are included

in this report by default. If you do not want to show them, clear this checkbox. For more
information about dormant devices, see "Using the Dormant Devices Field" on page 94.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● View Call History link, which you can click to open this device’s Call History Report. In the
filtering area of the Call History Report, the following fields are populated:
○ The and the field area shows the Identifier you selected.
○ The contains or contained field shows the device whose View Call History link you

clicked. You can continue to filter according to the information in the task, "Call History
Report" on page 156.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● E-mail Address: the e-mail address for the person associated with this device or activity.
● Last Call: the date and time when the agent installed on the device most recently contacted

the Monitoring Center.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Operating System: the software that controls the running of computer programs and may

provide various services.
● Agent Version: the version number of the Absolute agent that contacts the Monitoring

Center.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Make: the manufacturer of this device or other hardware.
● Model: the product type of this device or other hardware.
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● Department: the department to which this device belongs.
● Agent Status: the operating condition of the agent on this device, which could be Active,

Inactive, or Disabled.
● Assigned Username: the Username to which this device is assigned.
● Incident Date: if an open Investigation Report exists for this device, the date and time when

the incident occurred.

Printer Report
The Printer Report does not show data on-screen. Instead, the Printer Report lets users download a
Comma Separated Value CSV) or eXtensible Markup Language (XML) file that identifies installed printer
drivers, printer ports, and devices by printer.

To generate a Printer Report:

1. On the Hardware Assets page, click Printer Report.

2. On the Printer Report page, at the Search Criteria area, set the preferred display options for the
report using one or more of the following criteria:

● In the Display field, select one of the following options:
○ Printer Drivers returns a CSV or XML file that organizes printer driver data according

the printer driver’s name. The printer driver data can provide important information for
help desk troubleshooting.
Printer Driver CSV or XML files include the following columns:

– Server Name: the server hosting the printer.
– Share Name: the printer’s network name.
– Printer Driver: the printer driver’s name.
– Printer Name: the printer’s name.
– Port: the port under which the printer operates.
– Attribute: indicates whether the printer is installed locally or is installed on a network

as a shared printer.

○ Printer Ports returns a CSV or XML file that organizes printer driver data according to
their port.
Printer Port CSV or XML files include the following columns:

– Port: the port under which the printer operates.
– Server Name: the server hosting the printer.
– Share Name: the printer’s network name.
– Printer Driver: the printer driver’s name.
– Printer Name: the printer’s name.
– Attribute: indicates whether the printer is installed locally or is a network share.

○ Devices by Printer returns a CSV or XML file that lists all devices with installed printer
drivers.
When the report criteria is set to this value, the page refreshes to include the Group is
field. To filter your results by Device Group, open the list and select the appropriate device
group.
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Devices by Printer CSV or XML files include the following columns:

– Server Name: the server hosting the printer.
– Share Name: the printer’s network name.
– Printer Driver: the printer driver’s name.
– Printer Name: the printer’s name.
– Attribute: indicates whether the printer is installed locally or is a network share.
– Identifier: the unique identifying number associated with the device.
– Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
– Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
– Department: the department the device belongs to.

● In the Group is field, open the list to show all Device Groups in your account and select All
Devices or the appropriate Device Group name.

3. At the Name and Format area, in the Name field enter a unique name for your report.

4. In the Format field, open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.

● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

5. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field enter your e-mail address if
you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

6. Click Continue to queue the download.

7. When your request is processed, you can retrieve the CSV or XML file of the report from the My
Reports page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

Monitor Report
The Monitor Report does not show data on-screen. Instead, the Monitor Report enables users to
download a CSV (Comma Separated Value) or XML (eXtensible Markup Language) file that identifies the
installed monitor drivers.

To generate a Monitor Report:

1. On the Hardware Assets page, click Monitor Report.

2. On the Monitor Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, open the Group is list and select the appropriate device
group.

● To filter your results by specific device, open the and the field list and select one of the
following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
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○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Department: the department to which this device belongs.
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Monitor manufacturer: the manufacturer of the device’s monitor.
○ Monitor type: the monitor configuration such as Default or Plug and Play.
○ Monitor refresh frequency: the number of times in a second that a monitor draws the

data. Increasing the refresh rate decreases flickering and reduces eye strain.
○ Video device description: the name of the device’s video card.
○ Video display resolution: the number of distinct pixels that can be displayed by the

monitor quoted as width × height, with the units in pixels such as 1024 × 768.
○ Video display color depth: the number of bits used to indicate the color of a single

pixel in a bitmap image or video such as 1-bit monochrome or 8-bit grayscale.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

3. At the Name and Format area, in the Name field enter a unique name for your report.

4. In the Format field, open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.

● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

5. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field enter your e-mail address
if you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

6. Click Continue to queue the download.

7. When your request is processed, you can retrieve the CSV or XML file of the report from the My
Reports page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

NOTE If a managed device uses a generic device driver for its monitor or video card, some values in
the Monitor Report may be recorded and shown as Standard Monitor Type, Plug and Play Monitor,
Generic Monitor, or Standard Monitor.

Hardware Configuration andOSChange Report
The Hardware Configuration and OS Change Report identifies all assets that have had changes to their
critical hardware or operating system (OS) during a time period you define. See the Hardware
Description column for details about what changes were detected on the hardware (such as network
cards) and for the operating system.

When detecting hard drive serial numbers, the agent queries the disk controller first. If that fails, then the
agent uses Microsoft’s Windows Management Interface (WMI) to get the hard disk serial numbers.
Whatever WMI reports, which is provided by Microsoft or your hardware and/or software vendors, is
shown on the Hardware Configuration and OS Change Report.
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To generate a Hardware Configuration and OS Change Report:

1. On the Hardware Assets page, clickHardware Configuration and OS Change Report.

2. On the Hardware Configuration and OS Change Report page, at the Search Criteria area, set
the preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following filter criteria:
○ Identifier: a unique electronic serial number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ [Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for

your account you can use them as filter criteria.

Depending on the criteria you selected from the preceding list, enter a value in the field or click
Choose and select a value from the list.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by the date that the change occurred, at the and the change occurred
between area do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by the status of the change to the device’s hardware or operating
system, at the Status area, select one of the following options:
○ All: returns a report that shows the hardware and operating system that is installed,

removed or reconfigured on a device.
○ Changed: returns a report that shows the hardware or operating system that was

reconfigured on a device.
○ Removed: returns a report that shows the hardware or operating system that was

uninstalled from a device.
○ New: returns a report that shows the hardware or operating system that was replaced on

a device.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
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● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Hardware Description: the hardware or operating system that was changed.
● Date Detected: the date and time when the change was detected.
● Previous: the previous hardware or operating system description.
● New: the current hardware or operating system description.
● Status: indicates whether a detected difference involves New, Removed or Changed

hardware or software.

Hard Disk Space Report
The Hard Disk Space Report shows total, used, and available hard disk space on each disk volume
detected on tracked devices. The data collected using this report lets you track devices that may not be
able to accept software upgrades or that are running out of available hard disk space.

To generate a Hard Disk Space Report:

1. On the Hardware Assets page, click Hard Disk Space Report.

2. On the Hard Disk Space Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ [Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for

your account you can use them as filter criteria.
Depending on the criteria you selected from the preceding list, enter a value in the field or click
Choose and select a value from the list.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by the amount of available hard disk space on the device, at the and
any Volume has less than area, do one of the following:
○ Open the list and select a value for available hard disk space.
○ At the bottom of the Search Criteria pane, select the Display hard drive size and

space available for all selected devices checkbox to show all devices with less than
100% of available hard disk space.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices. Some of the columns in the report may not be visible on your screen. To
view all the columns in the report, use the arrow key on your keyboard to scroll to the right.
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● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● E-mail Address: the e-mail address for the person associated with this device or activity.
● Threshold Value (MB): the minimum amount of available hard disk space required by the

operating system to function before affecting the performance of your device. If the value in
the Volume Free Space column is less than the Threshold Value, your device may run the
risk of shutting down.

● Volume: a partition of storage space on the hard disk identified by a letter such as A:\ or
B:\.

● Volume Label: the descriptive name assigned to a volume on the hard disk such as Local
Disk or Public.

● Volume Size (MB): the storage capacity of the volume in megabytes (MBs).
● Volume Free Space (MB): the amount of available space in the volume in megabytes

(MBs).
● Volume Used Space (MB): the amount of storage space used on the volume in megabytes

(MBs).
● Hard Disk Size (MB): the amount of data storage on the device in megabytes (MBs).
● Hard Disk Free Space (MB): the amount of available storage space on the hard disk in

megabytes (MBs).
● Hard Disk Used Space (MB): the amount of available storage space used on the hard disk

in megabytes (MBs).

Device Readiness Report
Depending on your needs, you can generate a Device Readiness Report to show the list of devices that
meets, or fails to meet, a set of operating system and hardware requirements.

For example, you can generate a Device Readiness Report to do the following:
● Locate devices that can (or cannot) support a particular software or operating system rollout.
● Find devices that are ready for retirement.
● Identify hardware components that require an upgrade.

To generate a Device Readiness Report:

1. On the Hardware Assets page, click Device Readiness Report.

2. On the Device Readiness Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filters for
the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
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○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ [Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for

your account you can use them as filter criteria.

Depending on the criteria you selected from the preceding list, enter a value in the field or click
Choose and select a value from the list.

3. To filter the results based on system requirements, select one of the following options:

● Any: shows devices that meet any of the system requirements you enter.
● All of the following conditions are true: shows devices that meet all of the system

requirements you enter.

4. To set the system requirements to apply to the report, do one or more of the following:

● To narrow your results by operating system, select the O/S checkbox.
i) Open the list and select one of the following:

○ Is shows devices that have the selected operating system.
○ Is Not excludes devices that have the selected operating system.

ii) Click Choose. On the Choose O/S dialog, select an operating system in the Available
Fields pane and click > to add it to the Selected Fields pane. To add all fields, click >>.

iii) To remove a field, select the field in the Selected Fields pane, and then click <. To
remove all fields, click <<.

● To narrow your results by a specific processor type, select the CPU checkbox.
i) Open the list and select one of the following:

○ Is shows devices that have the CPU you selected.
○ Is Not excludes devices that have the CPU you selected.

ii) Click Choose. On the Choose CPU dialog, select a CPU in the Available Fields pane
and click > to add it to the Selected Fields pane. To add all fields, click >>.

iii) To remove a field, select the field in the Selected Fields pane, and then click <. To
remove all fields, click <<.

● To filter your results by a specific processor speed, at the Max detected CPU area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ <: for a value that is less than
○ <=: for a value that is less than or equal to
○ =: for a value that equals
○ >=: for a value that is greater than or equal to
○ >: for a value that is greater than

ii) In the MHz field, enter a value for the processor speed. The default value is 300 MHz.

● To filter your results by a specific memory size, at the RAM area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ <: for a value that is less than
○ <=: for a value that is less than or equal to
○ =: for a value that equals
○ >=: for a value that is greater than or equal to
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○ >: for a value that is greater than

ii) In the MB field, enter a value for the RAM size. The default value is 128 MB.

● To filter your results by a hard disk size, at the HD size area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ <: for a value that is less than
○ <=: for a value that is less than or equal to
○ =: for a value that equals
○ >=: for a value that is greater than or equal to
○ >: for a value that is greater than

ii) In the MB field, enter a value for the size of the device’s hard disk. The default value is
2000 MB.

● To filter results by the amount of free space on the hard disk, at the HD free space area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ <: for a value that is less than
○ <=: for a value that is less than or equal to
○ =: for a value that equals
○ >=: for a value that is greater than or equal to
○ >: for a value that is greater than

ii) In the MB field, enter a value for the amount of free space on the device’s hard disk. The
default value is 1500 MB.

5. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

Mobile Broadband Adapter Report
IMPORTANT Before using Real Time Technology (RTT) features including Mobile Broadband Adapter
asset tracking and Monitoring Center Initiated Calling, you need to activate these features for your
account or individual Identifiers within your account. Contact Absolute Technical Support to activate
these features.

The Mobile Broadband Adapter Report shows a list of mobile broadband adapters, also known as cellular
modems, installed and operational on managed devices.

Information showing in the Mobile Broadband Adapter Report is also available on the Device Summary
page for a specific device. For more information, see "Editing Asset Information" on page 84.

To generate a Mobile Broadband Adapter Report:

1. On the Hardware Assets page, click Mobile Broadband Adapter Report.

2. On the Mobile Broadband Adapter Report page, at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
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○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Mobile Broadband Adapter Manufacturer: the name of the manufacturer of the mobile

broadband adapter.
○ Mobile Broadband Adapter Model: the model number, if available, of the mobile

broadband adapter.
○ Mobile Broadband Adapter Equipment ID: the adapter’s identification number.
○ Mobile Broadband Adapter Subscriber ID: the unique number associated with the

subscriber, stored in the adapter, the Subscriber Identity Module (SIM) card, or
equivalent.

○ Mobile Broadband Adapter Network: the mobile service provider associated with the
mobile broadband adapter.

○ Either Phone Number: the Detected Phone Number or the Phone Number Override
associated with the device.

○ Detected Phone Number: the phone number associated with the mobile broadband
adapter as reported by the device.

○ Phone Number Override: the alternative or override phone number associated with the
mobile device or broadband adapter provided by an Administrator when a phone number
is not automatically detected.

Depending on the value you selected from the preceding list, enter a value in the field or click
Choose and select a value from the list.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Device Make: the manufacturer of the mobile device.
● Device Model: the product type of the mobile device.
● Adapter Last Detected: the date and time when the adapter installed on the device most

recently contacted the Monitoring Center.
● Adapter Manufacturer: the name of the company that made the mobile broadband adapter.
● Adapter Model: the product type of a mobile broadband network adapter.
● Equipment ID: the identification number unique to a smartphone. The equipment ID is

typically found on a printed label on the battery. For CDMA smartphones, the Electronic
Serial Number (ESN) or the Mobile Equipment ID (MEID) are reported. For GSM and UMTS
smartphones, the International Mobile Equipment Identifier (IMEI) is reported.
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● Subscriber ID: the unique number associated with the smartphone network service
subscriber. The number is retrieved from the Smartphone hardware, the Subscriber Identity
Module (SIM) card, or an equivalent.

● Network: the mobile service provider associated with a mobile broadband adapter.
● Detected Phone Number: the phone number associated with a mobile broadband adapter,

as reported by the device.
● Phone Number Override: the alternative phone number associated with a mobile device or

broadband adapter. If a phone number for a device is not automatically detected, the device
sends a Short Message Service (SMS), also known as a text message, to the Monitoring
Center.
The Reply-to address in the text message becomes the value in thePhone Number Override
field. You can also specify an override number on the Device Summary Page. When sending
text messages to a device, the value in thePhone Number Override field takes precedence
over the value in theDetected Phone Number field.

[Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for your
account you can use them as filter criteria.

Mobile Device Report
The Mobile Device Report shows a list of smartphone and tablet devices in an account. A smartphone is
a mobile phone that offers advanced capabilities, often with computer-like functionality, and provides a
good computer-mobile handset convergence.

Smartphones that support more than one network technology are shown multiple times in the report. In
such cases, the Phone Number, Equipment Id, and Subscriber Id columns have different values for
each network technology detected.

To generate a Mobile Device Report:

1. On the Hardware Assets page, click Mobile Device Report.

2. On the Mobile Device Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Operating System: software that controls the operation and applications of the mobile

device, and may provide various services.
○ Phone Number: the phone number associated with the mobile device.
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○ Equipment id: the identification number unique to a smartphone. The equipment ID is
typically found on a printed label on the battery. For CDMA smartphones, the Electronic
Serial Number (ESN) or the Mobile Equipment ID (MEID) are reported. For GSM and
UMTS smartphones, the International Mobile Equipment Identifier (IMEI) is reported.

○ Subscriber id: the unique number associated with the smartphone network service
subscriber. The number is retrieved from the smartphone hardware, the Subscriber
Identity Module (SIM) card, or an equivalent.

○ MAC Address: one or more Media Access Control (MAC) addresses detected on the
smartphone, most commonly Wi-Fi MAC addresses. Some platforms may also have an
Ethernet MAC address and other Custom Device Fields.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by operating system, in the and the Operating System is area, open
the list and select the appropriate operating system as follows:
○ Android returns a report that shows only devices running an Android operating system.
○ iOS returns a report that shows only iPads and iPad minis.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Last Call Time link that shows the date and time when the device most recently contacted
the Monitoring Center. Clicking on this link opens the Call History Report. For more
information, see "Call History Report" on page 156.

● User Name: the unique name that identifies the person who is associated with this mobile
device.

● E-Mail Address: the e-mail address for the person associated with this mobile device.
● Make: the manufacturer of the mobile device.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Operating System: the software that controls the operation and applications of the mobile

device, and may provide various services.
● Phone Number: the phone number associated with the device.
● Equipment Id: the identification number unique to a smartphone. The Equipment Id is

found on a printed label on the battery. For CDMA smartphones, the Electronic Serial
Number (ESN) or the Mobile Equipment ID (MEID) are reported. For GSM and UMTS
smartphones, the International Mobile Equipment Identifier (IMEI) is reported.

● Subscriber Id: the unique number associated with the smartphone network service
subscriber. The number is retrieved from the smartphone hardware, the Subscriber Identity
Module (SIM) card, or an equivalent.

● MAC Address: indicates that one or more Media Access Control (MAC) addresses were
detected on the smartphone, most commonly Wi-Fi MAC addresses. Some platforms may
also have an Ethernet MAC address.
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Software Assets Reports
The ability of the agent to identify installed applications automatically is hindered by the fact that software
developers do not adhere to published standards for identifying their products. Generally, application
developers embed identifying information into the actual code of their products. Unfortunately, the
information is not embedded the same way from one company to another or, in some cases, from one
product to another from the same company.

To address the issue caused by differences in embedded information, Absolute maintains a database that
distinguishes applications by how their identifying information is recorded within the application. As the
database develops, the ability of the agent to identify specific applications increases.

This section provides information about and related tasks for the following reports:
● Installed Software Overview Report
● Software Configuration Change Report
● Software by Device Report
● Software License Compliance Overview Report
● Microsoft Audit Summary Report
● Software Policy Non-Compliance Report
● Installed Programs by Device Report
● Installed Programs by Account Report

Opening the Software Assets Page
Complete the following task to open any of the Software Assets reports included in this classification.

To open the Software Assets page:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Click Software Assets.

The Software Assets page shows all of the available reports.

Installed Software OverviewReport
The Installed Software Overview Report shows detected software applications on tracked devices. You
can use the report for software inventory and license management, as well as to identify essential or non-
essential software applications. For information about making more applications available from this report,
see "Requesting New Software Applications to Include in the Installed Software Overview Report" on
page 114.

The Installed Software Overview Report shows one record for each executable that is detected on a
device. This report is independent of software licenses. A licensed application may have multiple records
shown on the Installed Software Overview Report. For example, Microsoft Office would show separate
records for Word, Access, Excel, and any other Office applications.

By default, the Installed Software Overview Report shows all software titles detected on managed
devices, organized by publisher name. This report shows all devices that meet any or all of the defined
requirements.
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To monitor and review software licensing details, see "Software License Compliance Overview Report"
on page 117.

To generate an Installed Software Overview Report:

1. On the Software Assets page, click Installed Software Overview Report.

2. On the Installed Software Overview Report page, at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by a Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by a software publisher such as Microsoft or Adobe, at the and the
Publisher contains area:
i) Enter all or part of the name of the software publisher.
ii) Click Choose and select the appropriate publisher.

● To filter your results by a specific application name such as Microsoft Word or Adobe
Photoshop, at the and the Application Name contains area:
i) Enter all or part of the application name.
ii) Click Choose and select the appropriate application.

● To filter your results by a specific program name such as Microsoft Office or Adobe Creative
Suite, at the and the Program Name contains area:
i) Enter all or part of the program name.
ii) Click Choose and select the appropriate program.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

● Publisher: the organization that created the software application.
● Application Name: the name of the application on the device and its function if available.
● Program Name: the title associated with one or more related applications. In practice, many

publishers mutually exchange Program Name and Application Name values.
● Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold

separately, as detected by the agent and reported in the Absolute console.
● Devices Installed On Count: the number of devices that have this application or program

installed.

4. To view the list of devices that a particular application or program is installed on, click List
Devices.

The Installed Software Overview Details report shows information about theSoftware Package
and the following information about each device:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.
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● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Department: the department to which this device belongs.
● Operating System: the software that controls the running of computer programs and may

provide various services.

Requesting New Software Applications to Include in the Installed Software Overview
Report
Absolute invites its customers to request specific applications they want added to the database of
detected software applications, also referred to as software mapping.

To request that a specific application is mapped and included in the Installed Software Overview Report,
send your software mapping request to Absolute Technical Support

Include the following information in your request to Technical Support:
● Application Name
● Program Version
● Publisher Name
● Publisher Home page
● Identifier, Device Name and Username, or Assigned E-mail Address of at least one device

on which the application is installed, including the date and time it was installed

IMPORTANT Absolute does not guarantee that it will implement all software mapping requests.

Software Configuration Change Report
The Software Configuration Change Report identifies all devices that have software installed, uninstalled
or upgraded in a specified time period. For upgrades, the report shows both previous and new version
numbers.

NOTE The default configuration of the Software Configuration Change Report may not return results. It
may be necessary to increase the date range or modify other filters and regenerate the report.

To generate an Installed Software Configuration Change Report:

1. On the Software Assets page, click Software Configuration Change Report.

2. On the Software Configuration Change Report page, at the Search Criteria area, set the
preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
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○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device

○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Any Custom Device Field that you may have set are listed here and you can use them to

filter your report.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by a Department, in the and the Department is field open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by a software publisher, at the and the Publisher contains area:
i) Enter all or part of the name of the software publisher.
ii) Click Choose and select the appropriate publisher.

● To filter your results by a specific application, at the and the Application Name contains
area:
i) Enter all or part of the name of the application.
ii) Click Choose and select the appropriate application.

● To filter your results by a specific program, at the and the Program Name contains area:
i) Enter all or part of the name of the application.
ii) Click Choose and select the appropriate program.

● To filter your results by the date the agent detected a change, at the and the change
occurred between area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by the status of the change to the device’s software configuration,
select one of the following options:
○ All: returns a report that shows all the software that was installed, removed or

reconfigured on a device.
○ Changed: returns a report that shows the software that was reconfigured on a device.
○ New: returns a report that shows the software that was installed on a device.
○ Removed: returns a report that shows the software that was uninstalled from a device.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier link, which you click to open this device’s Device Summary page. For more
information, see "Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name that identifies the person who is associated with this device.
● Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and

reported in the Absolute console.
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● Application Name: the name of the application on the device and its function if available. In
practice, many publishers mutually exchange Application Name and Program Name values.

● Program Name: the title associated with one or more related applications. In practice, many
publishers mutually exchange Program Name and Application Name values.

● Previous Version: the previous version number of a program installation.
● New Version: the current version number of a program installation.
● Change Detected On Date: the date when the agent detected a change that was made to

the device’s software configuration.
● Status: indicates whether a detected difference involves New, Removed, or Changed

software.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Software by Device Report
The Software by Device Report shows a list of all detected software installed on each tracked device.

To generate a Software by Device Report:

1. On the Software Assets page, click Software By Device Report.

2. On the Software By Device Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if

applicable
○ Any Custom Device Field that you may have set are listed here and you can use them to

filter your report.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by a Department, in the and the Department is field open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by software, in the and the field area open the list and select one of
the following values:
○ Publisher: the organization creating a software application.
○ Application: the title of an executable file.
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○ Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold
separately, as detected by the agent and reported in the Absolute console.

○ Program: an executable file on a device that is detected by the agent and reported in the
Absolute console.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Department: the department to which this device belongs.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable
● Publisher: the organization creating a software application.
● Application Name: the title of an executable file. In practice, many publishers mutually

exchange Application Name and Program Name values.
● Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold

separately, is detected by the agent, and is reported in the Absolute console.
● Program Name: the title associated with one or more related applications. In practice, many

publishers mutually exchange Program Name and Application Name values.
● Operating System: software that controls the running of computer programs and may

provide various services.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Software License ComplianceOverviewReport
The Software License Compliance Overview Report shows the number of licensed and unlicensed
software applications on devices.

To generate a Software License Compliance Overview Report:

1. On the Software Assets page, click Software License Compliance Overview Report.

2. On the Software License Compliance Overview Report page, at the Search Criteria area, set
the preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.
Select one of the following options:
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○ Show Version-Specific Licenses returns a report that shows the License Name as well
as the version number.

○ Show Version-Independent Licenses returns a report that shows only the License
Name.

● To filter your results by software publisher, at the and the Publisher area:
i) Enter all or part of the publisher’s name.
ii) Click Choose to open the list and select the appropriate publisher.

● To filter your results by software license, in the and the License Name contains area:
i) Enter all or part of the publisher’s name or click Choose to open the list and select the

appropriate publisher.
ii) Select one of the following options:

○ Show all licenses
○ Show only licenses that are purchased or installed
○ Show only licenses installed on Agent-equipped Device

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

● Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and
reported in the Absolute console.

● License Name: the known Identifier of an installed application. Click a license name to open
the Edit License page. For more information, see "Editing License Information" on page 118.

● Purchased: the number of owned licenses for an application.
● Installed on non-Agent Equipped Devices: the number of installations of an application on

devices that do not have the agent installed.
● Installed in This Group: the number of license installations of an application in a Group.

Click a value to open the Devices by License Report. For more information, see "Viewing a
Devices by License Report" on page 119.

● Installed in Other Groups: the number of application licenses that are installed on devices
in a Device Group that are not included in this report.

● Available Violations: the number of available application licenses to be installed on
devices. A negative value in this column indicates that your organization has exceeded its
number of purchased licenses.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Editing License Information
The Edit License page shows the number of licenses that have been purchased, installed, and are
available to your organization. You can access the Edit License page by generating the Software License
Compliance Overview Report. See "Software License Compliance Overview Report" on page 117.

To edit the licensing information for a specific license:

1. Generate the Software License Compliance Overview Report by completing the task, "Software
License Compliance Overview Report" on page 117.
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2. In the results grid under the License Name column, click the name of the license you want to
update.

3. In the Licenses Purchased field, edit the number of licenses purchased by your organization.

4. In the Licenses installed on non-Agent equipped devices field, edit the number of devices on
which the software license is installed.

5. Save your edits by doing one of the following:

● Click Save to save your changes and refresh the Edit License page with the new values.
● Click Save & close to save your changes and return to the Software License Compliance

Overview Report.

Viewing a Devices by License Report
The Devices by License Report provides a list of all devices on which a specific application is installed.
You can only access this report through a link in the Software License Compliance Overview Report.

To view the Devices by License Report:

1. Generate a Software License Compliance Overview Report. See "Software License Compliance
Overview Report" on page 117.

2. In the results grid, click a value in the Installed In This Group column.

3. On the Devices by License Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by a Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

4. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Serial Number: the serial number of this device.
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● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Product Id: a unique identifier for an application.
● Operating System: software that controls the running of computer programs and may

provide various services.

Microsoft Audit Summary Report
The Microsoft Audit Summary Report is a downloaded CSV (Comma Separated Value) or XML
(eXtensible Markup Language) file that provides a list of all Microsoft licenses shown in the Software
License Overview Report. Use the Microsoft Audit Summary file to track your organization's compliance
with Microsoft's licensing requirements. This file adheres to the layout and content of one of the Microsoft
Audit Summary templates published by Microsoft.

To generate a Microsoft Audit Summary Report:

1. Do one of the following:

● On the Software Assets page, click Microsoft Audit Summary Report.
● On Software License Compliance Overview Report page, click Download Microsoft audit

summary.

2. On the Microsoft Audit Summary Report page, at the Name and Format location, in the Name
field enter a unique name for the report.

3. In the Format field open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.

● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

4. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field, enter your e-mail address
if you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

5. Click Continue to queue the download.

When your request is processed, you can retrieve the CSV or XML file of the report from theMy
Reports page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

TheMicrosoft Audit Summary Report includes license information in the following fields:

● Name: the license name.
● # of Installs: the total number of detected instances of the application, and the manually

entered value for any instances of the application installed on non-agent equipped devices.
● # of Licenses: the number of licenses purchased.
● # Available: the number of available licenses for the application (negative numbers indicate

non-compliance).

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.
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Software Policy Non-Compliance Report
The Software Policy Non-Compliance Report lists all devices with software installed that violates a
defined software policy, whether the violation is the presence of a banned software program or the lack of
a required software program. You can also configure the report to show all devices that have software
that, although not banned, is not on an approved list.

IMPORTANT To use the Software Policy Non-Compliance Report, you must first define and apply a
software policy. For information on how to define and apply a software policy, see "Software Policy" on
page 50.

To generate a Software Policy Non-Compliance Report:

1. On the Software Assets page, click Software Policy Non-compliance Report.

2. On the Software Policy Non-compliance Report page, at the Search Criteria area, set the
preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by Policy, in the and the fieldarea:
i) Open the list and select one of the following values:

● Policy Name: the name of a defined Software Policy. See "Software Policy" on
page 50.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed
on a Device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Publisher: the organization creating a software application.

Depending on what value you selected from the preceding list, youmay want to further
define this field using the is or contains field by clickingChoose.

ii) Select one of the following options:
● Has Software On The Banned List
● Missing Software On The Required List

● To filter your results by date, in the and the Device called between area, do one of the
following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To return a report that shows software that does not have a license defined in the Absolute
console, select the Show Unlicensed Software/Executables checkbox.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.
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● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Software Policy ID: the unique identifier assigned to a Software Policy in the Absolute

console. See "Software Policy" on page 50.
● Publisher: the organization creating a software application.
● License Name: the known identifier of an installed application.
● Policy Name: the name of a defined Software Policy. See "Software Policy" on page 50.
● Last Trace Call Date: when the agent installed on a device most recently contacted the

Monitoring Center.
● Status: indicates whether a detected software is Banned or Missing.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Installed Programs by Device Report
The Installed Programs by Device Report provides a list of all correctly installed Windows software
programs for each managed device in the Device Group you specify.

To generate an Installed Programs by Device Report:

1. On the Software Assets page, click Installed Programs By Device Report.

2. On the Installed Programs By Device Report page, at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by Department, in the and the Department field open the list and select
the appropriate department.

● To filter your results by Program, in the and the field area, open the list and select one of
the following values:
○ Any Program Identifier: filters results by a program Name, Publisher, or Version.
○ Name: the title associated with one or more related applications.
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○ Publisher: the organization creating a software application.
○ Version: a number that distinguishes releases of the same program.

On theChoose dialog, select the appropriate value to further define this field.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Program Name: the title associated with one or more related applications.
● Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold

separately, is detected by the agent, and is reported in the Absolute console.
● Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and

reported in the Absolute console.
● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Department: the Department to which the device belongs.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Operating System: software that controls the running of computer programs and may

provide various services.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Installed Programs by Account Report
The Installed Programs by Account Report shows a list of all correctly installed Windows applications
installed on one or more managed devices that are associated with an account.

To generate an Installed Programs by Account Report:

1. On the Software Assets page, click Installed Programs by Account Report.

2. On the Installed Programs by Account Report page, at the Search Criteria area, set the
preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department isfield, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by a Program, in the and the field area, open the list and select one of
the following values:
○ Name: the title associated with one or more related applications.
○ Publisher: the organization creating a software application.
○ Version: a number that distinguishes releases of the same software application.
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Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by column heading, in the group by area select one of the following
options:
○ Name, Publisher and Version returns a report that shows the Program Name, Version,

Publisher, and Quantity.
○ Name and Publisher returns a report that shows only the Program Name, Publisher,

and Quantity.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Name: the title associated with one or more related applications. In practice, many
publishers mutually exchange Program Name and Application Name values.

● Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold
separately, is detected by the agent, and is reported in the Absolute console.

● Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and
reported in the Absolute console.

● Quantity: the number of applications installed on devices in your account. Click the value to
open the Installed Programs By Device Report – Details page.

IMPORTANT In the results grid, blank content for Publisher, Application, Program, or
Version fields indicates vendors have not provided that information with their software programs.

Installed Programs by Device Report – Details
With the Installed Programs by Account Report open, clicking a value link in the Quantity column in the
results grid opens the Installed Programs By Device Report – Details page. This page shows data with
the same Search Criteria you used for the Installed Programs by Account Report, but for the specific
program only.

The Installed Programs By Device Report – Details page provides the following information for the
selected program:

● In the Details of Installed Program area:
○ Name: the title associated with one or more related applications. In practice, many

publishers mutually exchange Program Name and Application Name values.
○ Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and

reported in the Absolute console.
○ Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold

separately, is detected by the agent, and is reported in the Absolute console.

● In the results grid:
● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

○ Name: the title associated with one or more related applications.
○ Version: a number that distinguishes releases of the same software application sold

separately, is detected by the agent, and is reported in the Absolute console.
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○ Publisher: a company or organization selling applications that is detected by the agent and
reported in the Absolute console.

○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Department: the Department to which the device belongs.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Serial Number: the serial number of this device.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
○ Operating System: software that controls the running of computer programs and may

provide various services.

Security Reports
The reports that show under the Security Reports page are determined by the Absolute product your
organization purchased and may include the following:

● Operating System Updates Report
● Internet Browsing Configuration Report
● Unauthorized Software Report
● Anti-Malware Report
● Missing Anti-Malware Report
● Modem Addition Report
● Suspicious Devices Report
● Absolute Secure Drive Authentication Failures Report
● Full-Disk Encryption Status Report
● SCCM Status Reports
● Security Posture Report

Opening the Security Page
Complete the following task to open any of the Security reports included in this classification.

To open the Security page:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Click Security.

The Security page opens showing all of the available reports.

Operating System Updates Report
The Operating System Updates Report shows the installed operating system for each managed device.

For devices that are running the Windows operating system, the report also shows details about each
service pack and hotfix installed on the device. You can also filter the report to show Windows devices
that include, or are missing, a specific hotfix.
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IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Operating System Updates
Report.

To generate an Operating System Updates Report:

1. On the Security page, click Operating System Updates Report.

2. On the Operating System Updates Report page, at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by Operating System, in the and the Operating System is or
contains field, enter the name of the operating system.

3. To generate a report based on the service pack and hotfix level of your Windows devices, do the
following:

a) To filter your results by service pack, in the and the latest Service Pack installed is or
contains field, enter the name of the service pack.

b) To filter your results by hotfix, at the and display devices area:
i) Open the list and select one of the following options:

● with hotfix returns a report that shows only devices where a hotfix was installed.
● without hotfix returns a report that shows only devices where a hotfix was not

installed.

ii) In the hotfix is or contains field, enter all or part of the file name for the hotfix.
c) To include service pack and hotfix information in the report, select the Include hotfix details

checkbox.

4. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Operating System: the installed version of the software that controls the running of

computer programs and may provide various services.
● Service Pack: the service pack level of the device (applies to devices running the Windows

operating system only).

NOTE This column shows only if the Include hotfix details checkbox is selected.

● Windows Hotfix: provides a link to the Microsoft Knowledge Base article that describes the
software changes included in the hotfix (applies to devices running the Windows operating
system only).
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Internet Browsing Configuration Report
The Internet Browsing Configuration Report identifies the browser type and version on a device, as well
as the monitor resolution settings for all monitored devices. You can use the report to identify devices
that use an older version of a browser.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Internet Browsing Configuration
Report.

To generate an Internet Browsing Configuration Report:

1. On the Security page, click Internet Browsing Configuration Report.

2. On the Internet Browsing Configuration Report page, at the Search Criteria area, set the
preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field using the is or contains field by clickingChoose.

● To filter your results by Browser, in the and the Browser Name is or contains field, enter
all or part of the name of the browser.

● To filter your results by Browser Version, in the and the Browser Version number is or
contains field, enter the browser’s version number.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Browser Name: the name of the program used to access the Internet and view web pages

on a device.
● Browser Version: a number that distinguishes releases of the Internet browser as detected

by the agent, and reported in the Absolute console.
● Display Resolution: the number of pixels that can be displayed on a device monitor quoted

as width × height in units of pixels such as 1024 × 768.
● Color Depth: the number of distinct colors that can be represented by a piece of hardware or

software.
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Unauthorized Software Report
The Unauthorized Software Report lets users search for devices that contain unauthorized software
applications.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Unauthorized Software Report.

To generate an Unauthorized Software Report:

1. On the Security page, click Unauthorized Software Report.

2. On the Unauthorized Software Report page, at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by a Program, in the and the field area, open the list and select one of
the following values.
○ Publisher: the organization creating a software application.
○ Program: an executable file on a device that is detected by the agent and reported in the

Absolute console.
○ Application: the smallest unit of software installed on a device that is detected by the

agent and reported in the Absolute console.
○ Version: a number that distinguishes releases of the same software application.

● To filter results by a keyword, in the contains any of the words field, enter the keywords.
● To filter results by a specific keyword, in the contains all of the words field, enter specific

keywords.
● To filter results by a specific phrase, in the and contains exactly the phrase field, enter the

exact phrase.
● To filter results excluding keywords, in the and does not contain the words field, enter the

keywords.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Department: the department to which this device belongs.
● Publisher: the organization creating a software application.
● Application Name: the title of an executable file. In practice, many publishers mutually

exchange Application Name and Program Name values.
● Program Name: the name of an executable file on a device that is detected by the agent

and reported in the Absolute console.
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● Version: a unique name or number assigned to an identified and documented body of
software.

● Date First Detected: the date and time identified by the agent during the call to the
Monitoring Center.

Anti-Malware Report
The Anti-Malware Report identifies devices that have anti-malware software installed. You can use the
report to identify devices that use an older version of anti-malware software or have outdated virus
definition files.

For the complete list of anti-malware applications detected by the Absolute agent, see Detected full-disk
encryption products in the online Help.

NOTE If the targeted device contains an anti-malware program that does not show in the list, the agent
may not detect the presence or absence of the program accurately.

To export a report that provides statistical information about the anti-virus products detected on your
devices, see "Security Posture Report" on page 154.

To generate an Anti-Malware Report:

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Anti-Malware Report.

1. On the Security page, click Anti-Malware Report.

2. On the Anti-Malware Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

Device.
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
Depending on what value you selected from the preceding list, youmay want to further define
this field using the is or contains field by clickingChoose.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by Version, in the and the Anti-Malware application version is less
than field, enter the appropriate value.

● To filter your results by Vendor, in the and the Application Vendor contains field, enter the
name of the vendor.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.
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● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Department: the department to which this device belongs.
● Anti-Malware Software: the name of the Anti-Malware application.
● Version: a unique name or number assigned to an identified and documented body of

software.
● Definition Date (Text): the date and time of the Virus Definition.
● Definition: the search string used by anti-malware software to detect a computer virus.
● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Last Call: the date and time when the last agent call was made on the device.

Missing Anti-Malware Report
The Missing Anti-Malware Report identifies all tracked devices that do not have an anti-malware or anti-
virus product installed.

For the complete list of anti-malware applications detected by the Absolute agent, see Detected full-disk
encryption products in the online Help.

NOTE If the targeted device contains an anti-malware program that does not show in the list, the agent
may not detect the presence or absence of the program accurately.

To generate a Missing Anti-Malware Report:

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Missing Anti-Malware Report.

1. On the Security page, click Missing Anti-Malware Report.

2. On the Missing Anti-Malware Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department field open the list and select
the appropriate department.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

Device.
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.
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3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Department: the department to which this device belongs.
● Assigned Username: the username entered or edited by a user.
● Make: the manufacturer of a device or other hardware.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.

● Last Call: the date and time when the last agent call was made from the device.

Modem Addition Report
The Modem Addition Report identifies all devices that have a modem installed or reconfigured in a given
date range.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Modem Addition Report.

To generate a Modem Addition Report:

1. On the Security page, click Modem Addition Report.

2. On the Modem Addition Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

Device.
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, at the and a Modem was installed or re-configured
between area, do one of the following:
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○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of
days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Current Model Name: the product type of a device or other hardware detected by the agent.
● Current Port: the port under which the modem operates as detected by the agent.
● Previous Model Name: the product type of a device or other hardware previously detected

by the agent.
● Previous Port: the port under which the modem operates as previously detected by the

agent.

Suspicious Devices Report
The Suspicious Devices Report identifies all devices that have triggered one or more alert notifications
defined as representing suspicious activity. You can use the Alerts area to specify events that trigger
suspicious alert notifications. For more information about creating and managing alerts, see "Alerts" on
page 15.

Scenarios
For example, if a group of devices is not meant to be removed from the network at your organization, you
can use the Public IP Address Changed alert to log any occurrences when a device in the group is
assigned a different IP address to access the Internet.

Another example is to use the Major Change alert to notify Administrators immediately when a device is
detected that has the Device Name, Username, and Operating System Product Key changed
simultaneously, with the agent subsequently making a self-healing call.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Suspicious Devices Report.

To generate a Suspicious Devices Report:

1. On the Security page, click Suspicious Devices Report.

2. On the Suspicious Devices Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.
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● To filter your results by Department, in the and the Department field open the list and select
the appropriate department.

● To filter your results by specific device, in the and the field area open the list and select one
of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name given to a device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, in the and the suspicious event occurred area, do one of the
following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by Suspicion Level, in the and the Suspicion level is area:
i) Open the list and select a value for Greater than, Equal to, or Less than.
ii) Open the list and select the appropriate Suspicion Level.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable
● Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique

identifier associated with the subscriber
● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Device Name: the name given to a device.
● Make: the manufacturer of a device or other hardware.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Suspicion Level: the severity level of a suspicious event. Possible values range from Not

Suspicious to a suspicion level of 5.
● Suspicious Events: click the value to open the Alert Events page to view the Alert Name

and description.
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Absolute Secure Drive Authentication Failures Report
The Absolute Secure Drive Authentication Failures Report shows a list of those devices that Absolute
Secure Drive failed to authenticate based on the options you set.

You can filter this report based on the how often authentication failed, authentication types, or the failure
types available.

You can also set an alert to notify you about failed Absolute Secure Device login attempts by selecting
the Absolute Secure Drive failed login condition on the Create and Edit Alerts page. For more
information, see "Creating New Custom Alerts" on page 19.

To generate an Absolute Secure Drive authentication failures Report:

1. On the Security page, click Absolute Secure Drive Report.

2. On the Absolute Secure Drive Authentication Failures Report, at the Search Criteria area, set
the preferred filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area open the list and select one
of the following values:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name given to a device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, in the and when unsuccessful authentication attempts
occurred area, do one of the following:
○ In the or more times field, enter the appropriate number of failed login attempts you

want to see in your report.
○ Select one of the following options:

– In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number
of days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will
result in a larger report and will take longer to generate results.

– In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order,
with the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by authentication failure type, in the and the failure type is area:
i) Open the Authentication Types list and select one of the following values:

○ All Authentication Types where the authentication component is one or more of the
following values.

○ Master Password where the password entered is authenticated against a current
password.

○ Fingerprint where input from the fingerprint scanner is authenticated against the
current value.
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○ RFID where input from an RFID device is authenticated against the current value.
○ SmartCard where input from a chip card or an integrated circuit card (ICC) is

authenticated against the current value.

ii) Open the Failure Types list and select one of the following values:
○ All Failure Types where the failure is one or more of the following values.
○ Authentication Failed where the password or login authentication did not match the

current value.
○ Component Failure where the authentication component, such as RFID or

fingerprint recognition device, failed.
○ Unknown User where the username is unknown or does not match the current

value.
○ Too Many Attempts where the username or component attempted to login more

than a specified number of times with incorrect credentials.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Number of Failed Logins: the number of Absolute Secure Drive login attempts that failed

to authenticate.
● Call Time: when the device contacted the Monitoring Center.
● Logged Date (UTC): the date and time when the authentication failures were logged.
● Attempted Username: the username that was used when the authentication failure

occurred.
● Type of Failed Login: the type of authentication failure, which is a mix of the

Authentication Type and Failure Type fields, for example, Master Password: Failed or
Master Password: Unknown User.

● Encryption Status: the status of encryption available on the device. Click the View
Encryption Status link to open the Full-Disk Encryption Status Report.

Full-Disk Encryption Status Report
Full-Disk Encryption (FDE) is a software or hardware solution that secures, or encrypts, the entire
content of a physical drive.

The agent detects FDE hardware (self-encrypting drives) and software full-disk encryption products that
are installed on the hard drives of your organization’s managed Windows and Mac devices. Each
encryption vendor uses specific encryption status strings in their products.

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report provides information about full-disk
encryption products installed on the system or the first physical drive only.

Chapter 4:Working with Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 135

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2745



Using the filtering available in the Full-Disk Encryption Status Report, you can search your account’s
tracked devices to detect those devices that have full-disk encryption enabled, and return the results
based on your filter in the Full-Disk Encryption Status Report – Products Detected. You can save the
filters used to create specific versions of the Full-Disk Encryption Status Report – Products Detected to
your My Filters location in the My Content area.

You can also create a report of those tracked devices that do not have hardware or software full-disk
encryption enabled. The Full-Disk Encryption Status Report – Products Not Detected includes an SED
Capable column that indicates a device has a self-encrypting drive (SED) that is capable of FDE, but
that may not be enabled or supported by Absolute. This capability provides you with an opportunity to
remedy that situation.

From either Full-Disk Encryption Status Report, you can create alerts to notify you when the conditions
you provide in the filtering details are met. Creating an alert from this report populates the conditions on
the Create and Edit Alerts page with those shown on the report. For more information on creating these
types of alerts, see "Creating an Alert Based on Full-Disk Encryption Status Criteria" on page 23.

NOTE To export a report that provides statistical information about the Full-Disk Encryption products
installed on your devices, see "Security Posture Report" on page 154.

This section provides information about the following topics and tasks:
● Turning On Full-Disk Encryption Data Collection for Your Account
● Filtering Data to Create a Full-Disk Encryption Status Report
● Identifying Devices That Have Full-Disk Encryption Products Installed
● Identifying Devices With No Installed Full-Disk Encryption Products
● Viewing Changes to a Device’s Encryption Status Strings
● Viewing a Device’s Full-Disk Encryption History
● Turning Off Full-Disk Encryption Data Collection for Your Account

Full-Disk Encryption Software Products and Self-Encrypting Drives Detected

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report only provides information about full-disk
encryption products installed on the system or the first physical drive only.

Absolute collects FDE data from the vendors of FDE software products and self-encrypting drives and
returns the data in the following reports:

● Full-Disk Encryption Status Report – Products Detected
● Full-Disk Encryption Status Report – Products Not Detected

For the complete list of full-disk encryption products detected by the Absolute agent, see Detected full-
disk encryption products in the online Help.

Turning On Full-Disk Encryption Data Collection for Your Account
By default, the collection of full-disk encryption data is turned off. You can collect full-disk encryption data
on your managed Windows and Mac devices by turning it on in the Full-Disk Encryption Status Report (if
you are a first-time user), or by using the Classic Account Settings page. Currently, the Full-Disk
Encryption Status Report only provides information about full-disk encryption products installed on the
system or the first physical drive only.
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NOTE The time it takes for full-disk encryption data collection to start or stop is dependent on how often
a device makes agent calls.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Full-Disk Encryption Status
Report.

To turn on full-disk encryption data collection from the Full-Disk Encryption Status Report:

1. On the Security page, click Full-Disk Encryption Status Report.

2. When first-time users open the Full-Disk Encryption Status Report, a Start Data Collection
button shows. Click Start Data Collection to begin collecting full-disk encryption data the next
time this device makes an agent call.

The Full-Disk Encryption Status Report refreshes with a confirmationmessage that data collection
was enabled and that it may take some time before the collected data is available from this report.

To turn on the collection of full-disk encryption data from devices using the Classic Account Settings
page:

IMPORTANT You must log in as an Administrator to open the Classic Account Settings page.

1. On the navigation bar, click and then click Classic Account Settings.

2. At the Full-Disk Encryption Status area, select the Collect full disk encryption data from
devices checkbox.

You can turn off data collection for full-disk encryption products on your devices. For more information,
see "Turning Off Full-Disk Encryption Data Collection for Your Account" on page 143.

Filtering Data to Create a Full-Disk Encryption Status Report
The Search Criteria area on the Full-Disk Encryption Report provides similar functionality as most other
reports (see " Generating Reports" on page 82.), with several exceptions that are particular to it.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to filter data to create a Full-Disk Encryption
Status Report.

To filter data to create a Full-Disk Encryption Status Report:

1. On the Security page, click Full-Disk Encryption Status Report .

2. On the Full-Disk Encryption Status Report at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by full-disk encryption products detected or not, at the Full-Disk
Encryption product is location, select one of the following options:
○ Click detected to return a report that shows devices where FDE is detected. For more

information, see "Identifying Devices That Have Full-Disk Encryption Products Installed"
on page 140.
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○ Click not detected to return a report that shows those devices on which no FDE
products are detected. Selecting this option adds an SED Capable column to the
results grid. For more information, see "Identifying Devices With No Installed Full-Disk
Encryption Products" on page 141.

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name given to a device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Product Name: the name of the full-disk encryption software.
○ Version: the version number of the detected full-disk encryption product (or program).
○ Drive Description: the collected encryption data to show only those devices with the

detected attributes matching this drive description of the hard drive.
○ Drive Serial Number: the collected encryption data for devices where this drive serial

number is detected on the hard drives of your account’s devices.

Depending on the values you selected from the list, youmay want to further define this field. In
the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, in the and the Last Agent Call occurred area do one of the
following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field results in a
larger report and takes longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by self-encrypted drive, in the and the device has a Self-Encrypting
Drive field, select one of the following options:
○ Any: shows devices with software or hardware encryption.
○ Yes (SED capable): shows devices with a self-encrypting drive.
○ No: shows devices without a self-encrypting drive.
○ Not Detected: shows devices that do not have a self-encrypted drive detected.

● To filter results by the encryption status string used by a particular vendor, which is
encrypted on a device, in the and where the Encryption Status String area, do the
following:
i) In the Select a rule field, open the list and select the appropriate rule.
ii) Enter the conditions based on the Encryption Status Strings from vendors. For more

information, see "Viewing Changes to a Device’s Encryption Status Strings" on page
142.
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iii) When you have entered up to five conditions specific to the vendors’ encryption status
strings, click Add Condition.
If you enter more than five conditions, theAdd Condition button is inaccessible until you
only have five conditions. Also the conditions allow and arguments only. You cannot enter
an or argument.

If you do not add any conditions, all Encryption Status Strings show in the report.

NOTE You can Create an alert based on this encryption status criteria by clicking this
link. If you want to save the filter information you have entered, you need to save it before
creating a full-disk encryption alert. For those instructions and to add more conditions, see
"Creating an Alert Based on Full-Disk Encryption Status Criteria" on page 23.

● At The status has changed since the last Agent call area, select the checkbox to see
those devices whose full-disk encryption status changed between the last two agent calls.
For alerts, if there’s a change in status between the Last Agent Call and the Next Agent Call,
the alert is triggered.

● If BitLocker is your primary full-disk encryption product, clear the Show non-encrypted
Microsoft BitLocker detections as not detected checkbox.
In the absence of an installed full-disk encryption product, Absolute detects Microsoft BitLocker
onmost Windows platforms because the drivers are present even if the feature is not enabled.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices:

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report only provides information about
full-disk encryption products installed on the system or the first physical drive only.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Product Name: the name of the detected encryption program.
● Version: the version number of the detected encryption product (or program).
● Encryption Status String: the detected string from the encryption vendor, which could be

truncated due to length. Open the tooltip to see the entire string, which you can copy if
necessary.

● Algorithm: the detected algorithm used by the encryption program, if available.
● Drive Description: the detected description for this device’s hard drive.
● Drive Serial Number: the detected serial number for the encryption drive on this device.
● SED Capable: indicates that an SED capable drive was detected on this device, however

encryption may not be managed with SED management software.
● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Last Call: the date and time when the agent last made a call on this device.
● Last Reboot: the date and time when the device was last started up.
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● Application Started: the date and time when the application was started last.
● The History link opens the Encryption History Report that shows the 10 most recent

changes to the Encryption Status String for this device. For more information, see "Viewing a
Device’s Full-Disk Encryption History" on page 142.

For information about each report, see the following topics:
● "Identifying Devices That Have Full-Disk Encryption Products Installed" on page 140
● "Identifying Devices With No Installed Full-Disk Encryption Products" on page 141

Identifying Devices That Have Full-Disk Encryption Products Installed

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report provides information about full-disk
encryption products installed on the system or the first physical drive only. You must log in as a Security
Administrator to complete this task.

To run a report that shows the devices in your account that have full-disk encryption software installed on
the hard drive that contains the operating system or that have an SED:

1. On the Security page, click Full-Disk Encryption Status Report.

2. On the Full-Disk Encryption Status Report in the Search Criteria section, at the Full-Disk
Encryption product is area, click the detected option.

3. Enter all appropriate filtering criteria as described in the task, "Filtering Data to Create a Full-Disk
Encryption Status Report" on page 137.

4. Look at the results grid to see the FDE software that was detected.

NOTE If nothing shows in a column, that information was not provided by the vendor and,
therefore, could not be detected by the agent.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Product Name: the name of the detected full-disk encryption product.
● Version: the version number of the detected encryption product (or program).
● Encryption Status String: the detected string from the full-disk encryption vendor, which

could be truncated due to length. Open the tooltip to see the entire string, which you can
copy if necessary.

NOTE Messages are provided about whether the drive is encrypted or not, or if there are
any errors.

● Algorithm: the detected algorithm used by the encryption program, if available.
● Drive Description: the detected description for this device’s hard drive.
● Drive Serial Number: the detected serial number for the encrypted drive on this device.
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● SED Capable: indicates that a drive capable of self-encryption was detected on this device,
however full-disk encryption may not be managed with SED management software.

● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Last Call: the date and time when the last agent call was made on this device.
● Last Reboot: the date and time when this device was last started up.
● Application Started: the date and time when the application was started last.
● The History link opens the Encryption History Report that shows the 10 most recent

changes to the Encryption Status String for this device. For more information, see "Viewing a
Device’s Full-Disk Encryption History" on page 142.

The Last Reboot andApplication Start information is important in theft scenarios when you see
that these dates are greater than the Incident Date. This means that the thief is logged into the
device past the pre-boot authentication and the full-disk encryption product’s startup. Such cases
indicate that the thief may have access to the device and that the theft could be an internal theft.
The Encryption History Report is also useful in this type of theft scenario because it shows the last
10 changes to the device. See "Viewing a Device’s Full-Disk Encryption History" on page 142.

Identifying Devices With No Installed Full-Disk Encryption Products
Running a report that shows the devices in your account where the agent did not detect any full-disk
encryption software products installed on the hard drive (that contains the operating system) lets you
know if there are hard drives on which you can install a hardware encryption product. This report also lets
you know if any SEDs are detected. If so, perhaps the SEDs are not managed by SED management
software. You can also see what type of drive is detected by looking at the Drive Description and Drive
Serial Number information.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the Full-Disk Encryption Status
Report.

To run a report that shows the devices in your account where the agent did not detect any full-disk
encryption products installed on the hard drive:

1. On the Security page, click Full Disk Encryption Status Report.

2. On the Full-Disk Encryption Status Report, in the Search Criteria area, at the Full-Disk
Encryption product is area, click the not detected option.

3. Enter all appropriate filtering criteria as described in the task, "Filtering Data to Create a Full-Disk
Encryption Status Report" on page 137.

NOTE When you want to show devices where The Full-Disk Encryption product is not
detected, the Encryption Status String filtering option is not available.

4. Look at the results grid, which shows the following information specific to what was detected.

NOTE If nothing shows in a column, that information was not provided by the vendor and,
therefore, could not be detected by the agent.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.
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● Device Name: the name given to a device
● Username: the unique name detected by the agent to identify a person who is using a

device.
● Status is not available in this mode because there is no FDE software product installed.
● Drive Description: the detected description for this device’s hard drive.
● Drive Serial Number: the detected serial number for the encryption drive on this device.
● SED Capable: indicates that an SED capable drive was detected on this device, however

encryption may not be managed with SED management software.
● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Last Call: the date and time when the last agent call was made on this device.
● History link opens the Encryption History Report that shows the 10 most recent changes to

the Encryption Status String for this device. For more information, see "Viewing a Device’s
Full-Disk Encryption History" on page 142.

Viewing Changes to a Device’s Encryption Status Strings
Changes in a device’s Encryption Status Strings could indicate any of the following potential situations:

● a user has installed a different encryption product
● an encrypted drive that you were not tracking is now getting tracked
● there were other changes
● an encrypted drive was removed from the device

Setting an alert for these situations lets you know when they happen, without you having to determine
these changes from analyzing the Full-Disk Encryption Status Report on your own. For more information,
see "Creating an Alert Based on Full-Disk Encryption Status Criteria" on page 23.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to open the perform this task.

To view changes to a device’s full-disk Encryption Status String:

1. On the Security page, click Full Disk Encryption Status Report.

2. On the Full-Disk Encryption Status Report page, at the Full-Disk Encryption product is area,
click detected.

3. At the Search Criteria area, enter the appropriate filtering data as instructed in the task,
"Filtering Data to Create a Full-Disk Encryption Status Report" on page 137.

4. At the and where the Encryption Status String area, do the following:

a) Open the list, click Contains, and type System disk.
b) Click Add Condition.
c) Click Show results. The results grid refreshes to show all devices that contain system disk

under the full-disk Encryption Status String column.

Viewing a Device’s Full-Disk Encryption History
You can see the last 10 changes to a device’s full-disk Encryption Status String by opening the full-disk
Encryption History Report.

IMPORTANT You must log in as a Security Administrator to perform the following task.
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To view a device’s full-disk Encryption History Report:

1. On the Security page, click Full Disk Encryption Status Report.

2. On the Full-Disk Encryption Status Report page, at the Search Criteria area, enter the
appropriate filtering data as instructed in the task, "Filtering Data to Create a Full-Disk Encryption
Status Report" on page 137.

3. Click Show results and on the refreshed results grid find the appropriate device, scroll to the far
right side of the grid, and click the History link for that device.

4. The full-disk Encryption History Report for the selected device opens and shows you the
following information:

IMPORTANT Currently, the Full-Disk Encryption Status Report provides information about full-
disk encryption products installed on the system or the first physical drive only.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Product Name: the name of the detected full-disk encryption program.
● Version: the version number of the detected encryption product (or program).
● Encryption Type: indicates whether the device’s detected full-disk encryption is software or

hardware.
● Encryption Status String: the detected string from the encryption vendor, which could be

truncated due to length. Open the tooltip to see the entire string, which you can copy if
necessary.

● Algorithm: the detected algorithm used by the encryption program, if available.
● Drive Description: the detected description for this device’s hard drive.
● Drive Serial Number: the detected serial number for the encryption drive on this device.
● Detected Date: the date and time when the data was detected on the device.
● Last Call: the date and time when the last agent call was made on this device.
● Last Reboot: the date and time when this device was last started up.
● Application Started: the date and time when the application was started last.
● Action Date: the date and time when an entry was added to the full-disk Encryption History

Report for this device.

5. Click <<Back to return to the Full-Disk Encryption Status Report.

Turning Off Full-Disk Encryption Data Collection for Your Account
You can turn off the collection of data for full-disk encryption for your account. This setting is found on the
Classic Account Settings page at the Full Disk Encryption Status area. For more information, see
"Editing Classic Account Settings" on page 55.
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SCCM Status Reports
SCCM Status reports show current and historical information about the status of the SCCM client
installed on your managed Windows devices.

SCCM Status reports are applicable only if you are using System Center 2012 Configuration Manager,
and the SCCM Status feature is turned on in the Absolute console. This feature can be turned on at the
account level, the device level, or in this report. For more information, see the following topics:

● "Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account" on page 64
● "Managing SCCM Status Reporting for a Windows Device" on page 92
● "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

This section includes the following topics:
● About Collecting SCCM Status From Windows Devices
● About Repairing SCCM Clients
● Working with the SCCM Status Report
● Working with the SCCM Status History Report
● Viewing the Details of a SCCM Status Change

NOTE To export a report that provides statistical information about the status of the SCCM clients
installed on your Windows devices, see "Security Posture Report" on page 154.

About Collecting SCCM Status FromWindows Devices
Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) is a system management software product that
lets IT administrators manage their Windows devices by performing tasks remotely, such as:

● Deploying operating systems, software applications, and software updates
● Monitoring and reconciling compliance settings
● Monitoring hardware and software inventory

NOTE The SCCM Status feature supports System Center 2012 Configuration Manager only.

If your organization uses SCCM to manage its Windows devices, a small software application, the
SCCM client, is installed on each Windows device to allow the device to connect to the SCCM server
and be managed remotely. From time to time, the SCCM client may stop functioning correctly causing
the device to lose contact with the SCCM server.

When the SCCM Status reporting feature is turned on, the agent detects the status of a device's SCCM
client by running a script on the device every six hours. The script performs a series of health check tests
to determine if the client is present and functioning correctly. You can view the results of these tests, and
the device's SCCM Status, in the following reports:

● SCCM Status Report
● SCCM Status History Report

For more information about the components of the SCCM client that are tested, see "Viewing the Details
of a SCCM Status Change " on page 151.
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NOTE You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when a device's SCCM Status
changes. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page 19.

About Repairing SCCM Clients
If the SCCM Status reporting feature is enabled, you can also enable the SCCM Repair feature. This
feature initiates the repair of SCCM clients if they are not functioning correctly.

For more information about enabling SCCM Repair, see the following topics:
● "Managing SCCM Repair for Your Account" on page 66
● "Managing SCCM Repair for a Windows Device" on page 93
● "Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report" on page 148

When you enable the SCCM Repair feature, the agent runs a script every six hours to check the status
of the SCCM client. The script performs a series of health check tests to determine if the client is present
and functioning correctly. If any health check tests fail, an attempt is made to fix the problem. If the fixes
are successful, the SCCM Status is updated to Repair successful on the next agent call. If any fixes
fail, the status is updated to Repair failed on the next agent call, but the agent continues to attempt to
fix the problem.

For more information about the components of the SCCM client that are tested and potentially fixed, see
"Viewing the Details of a SCCM Status Change " on page 151.

NOTE If the SCCM client is absent from a device, SCCM Repair does not install the client.

You can view the results of each SCCM Repair on the following reports and pages:
● SCCM Status Report
● SCCM Status History Report
● SCCM Status History tab

NOTE You can use the Alerts feature to trigger an alert notification when SCCM Repair occurs on a
device. For more information about creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page 19.

Working with the SCCM Status Report
The SCCM Status Report shows information about the current status of the SCCM client installed on
your managed Windows devices. You can use this report to see if the client is missing or not functioning
correctly on any of your Windows devices. You can also enable or disable SCCM Status reporting and
Repair in the SCCM Status Report.

This section includes the following topics:
● Viewing the SCCM Status Report
● Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report

Viewing the SCCM Status Report

NOTE After the SCCM Status reporting feature is turned on, a device needs to make two successful
agent calls before its initial SCCM Status is available in the report.
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To view the SCCM Status of one or more Windows devices:

1. On the Security page, click SCCM Status Report.

2. On the SCCM Status Report page, at the Search Criteria area, enter the appropriate filtering
data:

● To filter your results by Device Group, in the the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To find a specific device, in the and the field area, open the list and select one of the
following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device
○ Device Name: the name given to a device
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device

Depending on the value you selected from the list, youmay want to further define this field. In
the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by SCCM Status, click the and the SCCM status is field and select
one of the following values:
○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention: one or more health check tests failed and SCCM Repair is currently

not enabled on the device
○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair

the SCCM client because it was not functioning correctly. The client failed to be
repaired.

○ Repair successful: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to
repair the SCCM client because it was not functioning correctly. The client was repaired.

● To filter your results by date, in the and the last call in occurred area do one of the
following:
○ To not limit the report based on the date of the last call, select at any time. This option

may result in a very large report that takes longer to generate.
○ To limit the report to devices that have called within a specific number of days, in the in

the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of days. Any
value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field results in a larger
report that takes longer to generate.

○ To limit the report to devices that have called during a specific data range, in the
between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the Calendar
icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with the earliest
date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by SCCM configuration, in the and SCCM Settings are area clear one
or more of the following checkboxes:
○ Repair enabled
○ Repair disabled
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○ Reporting enabled
○ Reporting disabled

3. Click Show results.

The results grid refreshes and shows the following information:

● SCCM Reporting: shows an indicator of whether SCCM Status reporting is currently
enabled for the device.

● SCCM Repair: shows an indicator of whether SCCM Repair is currently enabled for the
device.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● SCCM Status: the status of the SCCM client on this device, reported at the last successful

agent call. Possible values are:
○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention: one or more health check tests failed and SCCM Repair is not enabled

on the device. You may want to enable SCCM Repair for this device.
○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair

the SCCM client because it was not functioning correctly. The client was not repaired.
For more details about why the repair failed, click the link.

NOTE If repeated attempts to repair the SCCM client fail, see "Troubleshooting Failed
SCCM Repairs" on page 154.

○ Repair successful: SCCM Repair is enabled. An attempt was made to repair the SCCM
client because it was not functioning correctly. The client was repaired.

To view the results of each health check test, click the link to open the SCCM Status Details
dialog. If SCCMRepair is enabled, any applicable repair results also show. For more
information, see "Viewing the Details of a SCCM Status Change " on page 151.

● Status Date: the date and time of the agent call when the SCCM Status was reported
● Issue Count: the total number of times the device's SCCM Status has changed from OK to

an unhealthy state. The Issue Count is incremented each time one of the following status
changes occurs

NOTE Possible status changes depend on whether SCCM Repair is enabled.
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SCCM Repair Status changes that increment Issue Count
Enabled ● OK to Repair successful

● OK to Repair failed
● OK to Absent
● Repair failed to Absent
● Repair successful to Repair successful
● Repair successful to Repair failed
● Repair successful to Absent
● Absent to Repair failed
● Absent to Repair successful

Disabled ● OK to Absent
● OK to Needs attention
● Needs attention to Absent
● Absent to Needs attention

Click the linked numeral to open the SCCM Status History Report page and view the device's
status history.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device

● Serial Number: the serial number of the device
● Make: the manufacturer of a device
● Model: the product type of a device
● Operating System: software that controls the operation and applications of the device, and

may provide various services

Managing SCCM Status Reporting and Repair in the SCCM Status Report

IMPORTANT With the release of Absolute 7.2, you can now use the Application Persistence feature to
report on and repair SCCM clients installed on your Windows devices. If you have SCCM Status
Reporting and Repair enabled, we recommend that you disable it and activate the Application
Persistence: Microsoft SCCM policy in one or more policy groups. For more information, see About
Application Persistence: Microsoft SCCM policies in the online Help.

You can manage SCCM Status reporting or SCCM Repair for one or more Windows devices that show in
the SCCM Status report.

NOTE To disable SCCM Status reporting and SCCM Repair for all devices in your account, see
"Managing SCCM Status Reporting and Repair for your Account" on page 64.

IMPORTANT You must log in as an Administrator or Power User to perform these SCCM tasks.

To manage SCCM Status reporting and Repair for one or more Windows devices:

1. On the Security page, click SCCM Status Report.
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2. On the SCCM Status Report page, at the Search Criteria area, enter the appropriate filtering
data to generate the desired list of devices in the results grid. For more information, see "Viewing
the SCCM Status Report" on page 145.

3. Click Show results.

4. In the results grid, select the devices that you want to update by doing one of the following:

NOTE Each device's SCCM Reporting indicator shows whether SCCM Status reporting is
currently enabled or disabled. Similarly, each device's SCCM Repair indicator shows whether
SCCM Repair is currently enabled or disabled. If you want to enable these features on some
devices and disable other devices, you need to perform two separate tasks.

● To select individual devices, select the checkbox for each device.
● To select all devices shown on this page, select the checkbox in the header.
● To select all devices in the results, hover your mouse over the down arrow in the header.

Click the Select All <n> Records (where <n> is the number of records) to select all of the
devices that meet the filter criteria you set earlier.

5. To manage SCCM Status reporting for the selected devices, select Disable SCCM Reporting
from the list.

6. To manage SCCM Repair for the selected devices, select Disable SCCM Repair from the list.

7. Click Save changes.

8. If the Confirm dialog shows, review the details of the requested action to confirm that they are
correct and click Continue.

On the SCCM Status Report page, the applicable SCCM indicators are refreshed to show their new
status.

Working with the SCCM Status History Report
The SCCM Status History Report shows information about changes to the status of the SCCM client
installed on your managed Windows devices. You can use this report to see if a device's SCCM client is
repeatedly experiencing issues that prevent it from functioning correctly.

NOTE After the SCCM Status feature is turned on, a device needs to make two successful agent calls
before its initial SCCM Status is available in the report.

To view the SCCM status of one or more Windows devices:

1. On the Security page, click SCCM Status History Report.

2. On the SCCM Status History Report page, at the Search Criteria area, enter the appropriate
filtering data:

● To filter your results by Device Group, in the the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To find a specific device, in the and the field area, open the list and select one of the
following values:
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device
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○ Device Name: the name given to a device
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device

Depending on the value you selected from the list, youmay want to further define this field. In
the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by SCCM Status, click the and the SCCM status is field and select
one of the following values:
○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention: one or more health check tests failed and SCCM Repair is currently

not enabled on the device
○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair

the SCCM client because it was not functioning correctly. The client was not repaired.
○ Repair successful: SCCM Repair is enabled. An attempt was made to repair the SCCM

client because it was not functioning correctly. The client was repaired.

● To filter your results by date, in the and the last call in occurred area do one of the
following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field results in a
larger report and takes longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results.

The results grid refreshes and shows the following information:

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name given to a device.
● SCCM Status: the status of the SCCM client on this device, reported at the last successful

agent call. Possible values are:
○ Absent: the SCCM client is not installed on the device.
○ Needs attention: one or more health check tests failed and SCCM Repair is not enabled

on the device. You may want to enable SCCM Repair for this device.
○ OK: all health check tests passed and the SCCM client is functioning correctly.
○ Repair failed: SCCM Repair is enabled on the device. An attempt was made to repair

the SCCM client because it was not functioning correctly. The client was not repaired.
For more details about why the repair failed, click the link.

NOTE If repeated attempts to repair the SCCM client fail, see "Troubleshooting Failed
SCCM Repairs" on page 154.

○ Repair successful: SCCM Repair is enabled. An attempt was made to repair the SCCM
client because it was not functioning correctly. The client was repaired.
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To view the results of each health check test, click the link to open the SCCM Status Details
dialog. If SCCMRepair is enabled, any applicable repair results also show. For more
information, see "Viewing the Details of a SCCM Status Change " on page 151.

NOTE Each row in the SCCM Status History Report corresponds to a SCCM Status
change. A SCCM Status change is logged if the details of a test result change between
agent calls (date and time changes are excluded). This means that it is possible for the
SCCM Status History Report for a device to include consecutive entries with the same
SCCM Status.
For example, a device with SCCM Repair enabled shows on the report with a status of
Needs attention because two health check tests failed. At the next agent call, the script is
run again and three health check tests fail. Although the SCCM Status for the device
remains set to Needs attention, a status change is logged because the results of the health
check tests changed. Similarly, if a SCCM attribute changes when a device's status is OK,
a status change is logged, but the status remains set to OK.

● Status Change Date: the date and time when the SCCM Status change occurred
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device
● Serial Number: the serial number of the device
● Make: the manufacturer of a device
● Model: the product type of a device
● Operating System: software that controls the operation and applications of the device, and

may provide various services

Viewing the Details of a SCCM Status Change
From the SCCM Status report, you can view the individual test results that led to a device's SCCM
Status change.

To view the details of a SCCM Status change:

1. Open the SCCM Status Report or the SCCM Status History Report and enter the appropriate
search criteria to generate the report. For more information, see the following topics:

● "Viewing the SCCM Status Report" on page 145
● "Working with the SCCM Status History Report" on page 149

2. In the results grid, click the applicable link in the SCCM Status column. You can view test
results for all SCCM statuses.
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The SCCM Status Details dialog opens to show the following information:

Section Attribute Description
Overall
Status

SCCMStatus The status of the SCCM client, as determined by the health
check tests
Possible values are Absent, Needs attention and OK.

StatusChangeDate The date and time when the test results were collected and the
device's SCCM Status changed

RepairResult

NOTE Applies only
if SCCM Repair is
enabled for the
device.

The overall status of an attempt to repair the SCCM client.
Possible values are Repairs succeeded, At least one repair
failed and N/A.

NOTE N/A indicates that a repair was not attempted because
all health check tests passed.

If repeated attempts to repair the SCCM client fail, see
"Troubleshooting Failed SCCM Repairs" on page 154.

Client
Information

CCMInstallPath The directory where the Microsoft Configuration Client
Manager (CCM) is installed
CCM is a component of SCCM and is used to install the SCCM
client.

AssignedSite The primary SCCM site that the device is assigned to

ManagementPoint The site system role that provides policy and service location
information to the SCCM client and receives configuration data
from the client

SCCMClientVersion The version number of the installed SCCM client

Domain The current domain of the computer

Cache
Information

DriveLetter The drive where the cache folder is stored

Location The temporary download location for software, applications,
and software updates that are deployed to the SCCM client
The default location is %windir%\ccmcache.

TotalSize The maximum size (MB) of the cache folder
The default value is 5120 MB.

FreeSize The unused space (MB) in the cache folder

Inventory
Scans

LastHWScan The date and time of the last scan by the SCCM client of
installed hardware

LastSoftwareScan The date and time of the last scan by the SCCM client of
installed software
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Section Attribute Description
Tests Test Description The SCCM component that was tested and the purpose of the

test
The following components are tested:
● Windows Management Instrumentation (WMI): an
infrastructure that is critical for the operation of the SCCM
client. The test checks that it can connect to the WMI and
make a simple query.

● Admin share: used to deploy the SCCM software remotely by
allowing administrative remote access to the disk volume
over the network. The test checks that this share is present
and enabled.

● Local CCM Path: the test checks the path to the CCM
component.

● CCM Service Status: the test checks that the CCM
component is running.

● Services: the test checks that the SCCM client service and its
dependent services are running. The following services are
checked: winmgmt, lanmanserver, rpcss, bits, and
ccmexec.

● Registry: the test checks the registry to ensure that DCOM is
enabled. DCOM is a protocol that allows for remote client
connections.

● Client version: the test checks the version number of the
installed SCCM client.

● Client variables: the test checks that it can retrieve the SCCM
client variables.

● Assigned site: the test check for the primary SCCM site.
● Hardware inventory: the test checks for the last hardware
inventory date and time. The test fails if a hardware scan has
never been run, or the value cannot be retrieved.

● Software inventory: the test checks for the last software
inventory date and time. The test fails if a software scan has
never been run, or a value cannot be retrieved.

TestStatus The result of the test
Possible values are Pass and Fail.

TestResultsDetails A brief description of the test result

Tests RepairResults

NOTE Applies only
if SCCM Repair is
enabled for the
device.

The result of an attempt to repair a particular component of the
SCCM client
Possible values are Repair succeeded, Repair failed, and
N/A (repair not attempted because the health check test
passed).

3. To close the dialog, click Close.
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Troubleshooting Failed SCCM Repairs
When SCCM Repair is enabled on a device, and the SCCM client is not functioning correctly, the
device's agent attempts to repair the SCCM client at six hour intervals.

You may find that repeated attempts to repair the client are unsuccessful. If this is the case, Absolute
recommends that you perform the following steps to troubleshoot the issue with the device's SCCM
client:

1. Review the details of each of the device's failed repair attempts. In particular, review the
information provided in the TestResultDetails attribute for each failed HealthCheck test. For
more information, see "Viewing the Details of a SCCM Status Change " on page 151.

2. If one or more services failed to be repaired, contact the user and ask them to restart the device.
Some services, specifically lanmanserver and ccmexec, require a device reboot after the
service is repaired.

3. If the SCCM client is not repaired after step 2 is completed, refer to System Center 2012
Configuration Manager documentation, or search the articles and posts available from Microsoft
TechNet Support at https://technet.microsoft.com/en-us/ms772425.

Security Posture Report
You can use the Security Posture Report to assess the overall security status of your devices. The report
contains the following information for the devices in your account, in a summarized format:

● Domains
● Windows product keys (for Windows devices only)
● Full-disk encryption status, if applicable
● SCCM status (for Windows devices only)
● Anti-virus definition status
● Last agent call statistics
● Device counts for Device Freeze, Data Delete, and Investigation Reports

The report consists of two components:
● An Excel template, which you download to your workstation from the Security Posture Report

page. This template contains a set of macros that processes the raw report data into a format
that supports easy analysis.

NOTE The Security Posture Report template supports Microsoft Excel 2013 and 2010 only.

● A CSV file of exported report data, which you export using the Security Posture Report page and
then download from the My Reports page.

You can then generate the report by importing the CSV file into the Excel template. Details about
customizing the template and importing the CSV file are provided on the Getting Started sheet of the
Excel template.

IMPORTANT You must log in as an Administrator to open the Security Posture Report.

To generate a Security Posture Report:

1. On the Security page, click Security Posture Report.
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2. On the Security Posture Report page, do one of the following:

● If this is your first time exporting a Security Posture Report you need to download the
report's Excel template. Click Download Template and follow your browser's prompts to
save the template to your workstation.

● If you have downloaded the Security Posture Report template before, you most likely
modified the template variables to suit the needs of your organization, so you'll want to use
that template. Go to step 3.

3. In the field under Export Report Data, type a unique file name for the CSV file you are about to
export. Record the filename so you can locate the file on the My Reports page after the export is
processed.

4. You will receive an email notification when the export process is complete. To send an email
notification to other users, add their email addresses to the email address field. Use a semicolon
(;) to separate email addresses.

5. Click Export Data to queue the export.

6. In the Data export in progress dialog click Close.

7. After you receive the notification email stating that your request is processed, go to the My
Reports page and download the CSV file. For more information, see "Downloading Reports" on
page 96.

NOTE While your file request is being processed, the Status column on the My Reports page
shows In Queue and the report is not available. When processed, the Status column shows the
Ready link and, if configured to do so, you receive an email notification.

8. On your workstation, navigate to the Excel template that you downloaded and open it in Excel
2013 or 2010.

For detailed instructions about customizing the template, importing the CSV file of report data, and
viewing the report results, see the template's Getting Started sheet.

Call History and Loss Control Reports
Use the Call History and Loss Control reports to ensure that your devices call the Monitoring Center
regularly from expected locations and that they indicate expected users. If a device calls the Monitoring
Center regularly, the chance of recovery is much higher when a device goes missing. To be eligible for
the Service Guarantee payment after a device is missing, the device must make at least one post-theft
call.

The following information and reports are included in this section:
● About Extended IP Call Information
● Call History Report
● Missing Devices Report
● Device Drift by Device Name Report
● Device Drift by Username Report
● Device Drift History Report
● Activation Report
● Geolocation Tracking Reports
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Opening the Call History and Loss Control Page
Complete the following task to open any of the Call History and Loss Control reports included in this
classification.

To open the Call History and Loss Control page:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Click Call History and Loss Control.

The Call History and Loss Control page shows all of the available reports.

About Extended IP Call Information
Call History, Missing Devices, and Device Drift History reports may contain caller identification
information. The caller identification information usually shows as a link. Clicking the link opens the
Extended IP Call Information page, which provides details about the location or origin of an IP address or
telephone number. The information is useful when locating devices that are outside of a corporate
network.

The Extended IP Call Information page lists the following information:

● Identifier ● MAC Address

● Server Time ● Local IP RDNS

● Local IP Address ● Proxy IP RDNS

● Proxy IP Address ● ARIN Who IS Info

● Host Name

Call History Report
The Call History Report shows all communications to the Monitoring Center made by a specific Identifier
or group of Identifiers.

IMPORTANT Call data is stored online for one year, after which time data is archived. If a Call History
Report is configured to show data from over a year ago, the data must be retrieved from the archive
server and it takes longer to generate results.

To generate a Call History Report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Call History Report.

2. On the Call History Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following filter criteria.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
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○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator on
the View and Edit Custom Device Fields page.

○ Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.

○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if
applicable

○ Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique
identifier associated with the subscriber

○ Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable
○ [Custom Device Fields]: if one or more Custom Device Fields have been created for

your account you can use them as filter criteria.

Depending on the criteria you selected from the preceding list, enter a value in the field, click
Choose and select a value from the list, or use the Date Picker to specify a date or date range.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by date, in the and the call occurred area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by a specific IP address, in the and IP address for location:
i) Open the list and select one of the following options:

○ Public IP
○ Local IP

ii) Enter a valid IP address.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

NOTE The background color of each column header indicates the applicability of the
information. Current information has a lighter background whereas information that applied at the
time of the agent call has a slightly darker background.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable

Chapter 4:Working with Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 157

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2767



● Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique
identifier associated with the subscriber

● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable
● Make: the manufacturer of the device.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Call Time: when the device contacted the Monitoring Center.
● Location (Latitude & Longitude): the position of the device on the surface of the earth

expressed in latitude and longitude.
● Local IP Address: the IP address assigned to a device on the Local Area Network (LAN)

when calling the Monitoring Center.
● Public IP Address: the IP address used to communicate with the Internet. For modem

calls, caller ID information is reported instead. Click the Public IP Address link to open the
Extended IP Call Information page. See "About Extended IP Call Information" on page 156.

Missing Devices Report
The Missing Devices Report lets you identify devices that have not contacted the Monitoring Center for a
given period of time.

Periodically review the Identifiers assigned to devices in your organization. Check for any devices that
have not contacted the Monitoring Center for an unusually long period of time, such as 45 days. Lack of
contact from a device may indicate that the agent is missing, or that an event has occurred preventing
the agent from contacting the Monitoring Center. Dormant devices are excluded from the report
automatically. You may also need to adjust the Most Recent Call Filter value to ensure that results grid
contains results. See "About Extended IP Call Information" on page 156.

To generate a Missing Devices Report

1. On the Call History and Loss Control page, click Missing Devices Report.

2. On the Missing Devices Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by agent call, in the and the most recent Call is more than field,
enter a value for the number of days.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.
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● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Make: the manufacturer of the device.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● The Call History link opens the Call History Report that shows all communications this

device. For more information, see "Call History Report" on page 156.

Device Drift by Device Name Report
The Device Drift by Device Name Report identifies devices that have had a change in their Device Name
within a specified date range and provides links to more detailed information on specific devices. You can
specify filter criteria pertaining to current or previous Device Names.

NOTE The default configuration of the Device Drift by Device Name Report may not show any results.
You may need to define a date range for the report to return any information.

This section provides information about the Device Drift History Report, which you can open from this
report.

To generate a Device Drift by Device Name Report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Device Drift by Device Name Report.

2. On the Device Drift by Device Name Report, at the Search Criteria area set the preferred
filtering and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by a specific device, at the and the field area, open the list and select
Device Name.

● Click Choose to open the list and select the appropriate device.
● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and

select the appropriate department.
● To filter your results by date, at the and the change occurred between area, do one of the

following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
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● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Full Windows Device name: The fully qualified domain name (FQDN) of a device, including

the device name, domain name, and all higher-level domains.
● The Device History link opens the Device Drift History Report that shows all changes for a

specific Identifier to the Username, Device Name, Call Time, Local Ip (Address), Caller
Id, Domain, andWorkgroup values.
In theCaller Id column click an IP address to view more detailed caller ID information. For
more information, see "About Extended IP Call Information" on page 156.

Device Drift History Report
The Device Drift History Report is a sub-report available from the Device Drift by Device Name and
Device Drift by Username reports.

The Device Drift History Report shows all changes for a specific Identifier to the Username, Device
Name, Call Time, Local Ip (Address), Caller Id, Domain, andWorkgroup values.

NOTE The Device Drift History Report is not available from the Call History and Loss Control group of
reports.

To view the Device Drift History Report, in the results grid for the Device Drift by Device Name or
Device Drift by Username reports, click the Device History link.

To view more detailed caller ID information, click an IP address in the Caller Id column. For more
information, see "About Extended IP Call Information" on page 156.

Device Drift by UsernameReport
The Device Drift by Username Report identifies devices that have had a change in the Username within
a specified date range. You can specify filter criteria pertaining to current or previous Usernames.

NOTE The default configuration of this report may not show any results. It may be necessary to define
a date range for the report to return any information.

From the Device Drift by Username Report, you can also open the Device Drift History Report.

To generate a Device Drift by Username Report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Device Drift by Username Report.

2. On the Device Drift by Username Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
Username.

● Click Choose to open the list and select the appropriate device.
● To filter your results by Department, in the and the Department is field open the list and

select the appropriate department.
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● To filter your results by date, at the and the change occurred between area, do one of the
following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Full Windows Device name: the fully qualified domain name (FQDN) of a device, including

the device name, domain name and all higher-level domains.
● The Device History link opens the Device Drift History Report that shows all changes for a

specific Identifier to the Username, Device Name, Call Time, Local Ip (Address), Caller
Id, Domain, andWorkgroup values.

● In the Caller Id column click an IP address to view more detailed caller ID information. See
"About Extended IP Call Information" on page 156.

Activation Report
The Activation report identifies, in real time, all devices that have completed a first call to the Monitoring
Center within a given period of time.

NOTE The default configuration of the Activation report may not show any results. You may need to
define the date range for the results grid to contain any information.

To generate an Activation report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Activation Report.

2. On the Activation report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

NOTE Devices that were recently activated may not yet be associated with a Device
Group. To show these devices, select All Devices in the Group is list.

● To filter your results by specific device, at the and the field area, open the list and select
one of the following values.
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○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device.

○ Assigned Username: The username assigned to a device by a system administrator on
the View and Edit Custom Device Fields page.

○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Serial Number: the serial number of this device.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if

applicable.
○ Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique

identifier associated with the subscriber.
○ Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.
To return a report that shows devices that have been recently activated, select theShow Most
Recent Activations checkbox. Selecting this option will turn the Persistence Status filter off.

● To filter your results by date, at the and the Activation Date area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, select the option and enter the number of days you

want to include in the report. For example, enter a value of "500" to include all activations
that occurred over the past 500 days.

NOTE Entering a higher value in this field may result in a larger report and may take
longer to generate results.

○ In the between field, select the option and enter the dates (dd/mm/yyyy), or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order with the
earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter results by agent type and version, at the and the Agent area:
i) In the Type field open the list and select the appropriate type of agent as follows:

○ Any Type returns a report that shows devices with all agent types.
○ Android returns a report that shows only Android devices.
○ Chromebook returns a report that shows only Chromebooks and Chrome devices.

○ iOS returns a report that shows only iPads and iPad minis.
○ Mac returns a report that shows only Mac devices.
○ Windows returns a report that shows only devices running a Windows operating

system.
ii) In the and version field, open the list and select the appropriate agent version for the

agent Type you selected previously.
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For example, if you want to show all devices that have the 898 version of the agent
installed on them, in the type field, open the list and select Any Type and in the and
version field open the list and select 898.

IMPORTANT SHC (Self-Healing Call) returns a report that shows devices with agents
that called in from Persistence. This option shows when a Self Healing Call has
occurred.

● To filter your results by the condition of the Persistence Technology, at the and the
Persistence Status is area, select one of the following values:
○ All: returns results for all devices regardless of their Persistence state.
○ BIOS/Firmware Active: returns results for devices with activated firmware-based

Persistence modules. Firmware Persistence is Active and is providing application agent
health checks when the devices are restarted.

○ BIOS/Firmware Pending: returns results for devices with firmware-based Persistence
modules that are in the process of activating. Additional automatic agent calls may be
required before this device transitions to Active status.

○ N/A: describes devices that have no Persistence whatsoever; for example, a Mac
computer.

NOTE Before you can detect BIOS/Firmware Persistence on an activated device, you need
to reboot the device once after it is activated and have it make at least two agent calls.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● Department: the department to which this device belongs.
● Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator on the

View and Edit Custom Device Fields page.
● Make: the manufacturer of a device or other hardware.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Activation Date/Time: the date and time the device completed its first call to the Monitoring

Center.
● Last Call Date/Time: when the agent installed on a device most recently contacted the

Monitoring Center.
● Version: the version number of the Absolute agent that contacts the Monitoring Center.
● Persistence Status: how the agent is automatically restored when necessary.
● System BIOS/Firmware Version: the unique name and number assigned to the Basic

Input/Output System (BIOS) of a device.
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● System BIOS/Firmware Date: the date and time the Basic Input/Output System (BIOS)
installed on the device was released.

● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable.
● Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique

identifier associated with the subscriber.
● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable.

Geolocation Tracking Reports
Geolocation Tracking reports include the Device Location Report and the Device Location History Report.
These reports can be used to monitor the locations of your managed devices using any or all of the
supported location technologies.

IMPORTANT Only Administrators and Power Users can view Geolocation Tracking reports. Guest
users do not have sufficient access privileges to access Geolocation Tracking data. The first time you
access any geolocation page in a login session, a confirmation page prompts you to accept the Terms
and Conditions of use.

This section provides information on the following topics:
● Geolocation System Requirements
● Understanding Location Technologies
● Enabling Geolocation Reporting
● Device Location Report
● Device Location History Report

NOTE Depending on the product your organization purchased, the Geolocation Tracking feature may not
be available.

Geolocation System Requirements
You must install a supported version of the agent on devices that you want to be tracked using
geolocation.

The Geolocation Tracking feature supports the following platforms, hardware, and software on devices:

NOTE The Geolocation Tracking feature is not supported on devices running a Linux-based operating
system.

● For Windows devices:
○ Operating Systems: for more information about the requirements for Windows devices, open

the Absolute console's help system and search for supported platforms for managed devices.
○ Current version of the agent. See "Downloading the Absolute Agent for Android Devices" on

page 68.
○ If you want locations using GPS, you need a supported GPS receiver from the following list:
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IMPORTANT Most GPS receivers available for Windows devices are supported. The
following list is not exhaustive. Location data is not collected from a tether, using a
Bluetooth wireless, USB, or serial connection, for example, to a device that has a GPS
receiver. Ensure that you install the driver for the GPS receiver and that the wireless switch
is enabled.

– Qualcomm UNDP-1 (Gobi 1000) mobile broadband adapters
– Qualcomm 9202 mobile broadband adapter
– Ericsson F3507g and F3607gw mobile broadband adapters
– HP un2400 & un2420 mobile broadband adapters
– Dell 5600 mobile broadband adapter

○ If you want locations using Wi-Fi, the device must have a built-in Wi-Fi network adapter that
is enabled.

● For Mac devices:
○ Operating Systems: for more information about the requirements for Mac devices, open the

Absolute console's help system and search for supported platforms for managed devices
○ Mac agent version 914 or higher. See "Downloading the Absolute Agent for Android Devices"

on page 68.
○ If you want locations using Wi-Fi, the device must have a built-in Wi-Fi network adapter that

is enabled.

NOTE Core Location is not supported at this time.

● For Android devices:
○ Operating Systems: for more information about the requirements for Android devices, open

the Absolute console's help system and search for supported platforms for managed devices.
○ If you want locations using GPS, the device must have a built-in GPS/A-GPS receiver that is

enabled.
○ If you want locations using Wi-Fi positioning, the device must have a built-in Wi-Fi network

adapter that is enabled.
○ If you want locations using Cell Tower/Network location technology, the device must support

this feature, which needs to be enabled.

● For Chromebooks:
○ Operating Systems: for more information about the requirements for Chromebooks, open the

Absolute console's help system and search for supported platforms for managed devices

NOTE Chromebooks support API and IP Georesolution location technologies only.

Understanding Location Technologies
This section provides information on the following topics:

● Types of Location Technologies
● Limitations of Global Positioning Systems (GPS)
● Limitations of Wi-Fi Positioning
● Collecting Location Data
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Types of Location Technologies
In order of accuracy and reliability, location information can be collected using any of the following
technologies:

Location Technology Description

Google Maps™Wi-Fi
Positioning

Google Maps Wi-Fi Positioning determines a device's location by comparing Wi-
Fi hotspots detected by the device with Google's extensive database of known
hotspots and their locations. The device does not need to be connected to a Wi-
Fi hotspot for the hotspot to be detected. This technology is most effective in
urban areas where Wi-Fi hotspots are plentiful. It works with Windows and Mac
devices, and Android mobile devices.
To use Google Maps Wi-Fi Positioning, a setting needs to be enabled in your
account. For information about enabling this setting, see "Editing Classic
Account Settings" on page 55.

NOTE If a managed device is in a country where Google Maps is prohibited,
Google Maps Wi-Fi Positioning cannot be used to resolve the device’s location.

Global Positioning
System (GPS)

Global Positioning System (GPS) technology determines a device's location
using built-in sensors to capture satellite signals that indicate the device's
location. GPS is most effective when the device is outdoors. This technology
works with Windows devices and Android mobile devices that are equipped with
a supported GPS receiver.

Other Location
Technologies

Includes the following technologies:
● API, such as the Microsoft Windows Sensor and Location API and the
Geolocation API, use a variety of methods to identify device locations. This
technology works with Windows and Chromebook devices.

● Cell, identifies device locations using Cell Tower/Network location
technology. This information is typically determined using triangulation
techniques that are based on known locations of 2G, 3G, and 4G base
stations and/or known locations of Wi-Fi networks. These known locations are
maintained by the device manufacturer or by the mobile network operator.
This technology works with Android mobile devices.

Absolute Wi-Fi
Positioning

Absolute Wi-Fi Positioning determines a device’s location by comparing Wi-Fi
hotspots detected by the device with Absolute's database of known hotspots and
their locations. The device does not need to be connected to the Wi-Fi hotspot
for the hotspot to be detected. This technology is most effective in urban areas
where Wi-Fi hotspots are plentiful. It works with Windows and Mac devices, and
Android mobile devices.

IP Georesolution IP Georesolution uses a database of IP addresses and their locations to
determine a device's location. This technology is typically accurate at the
country level, but device locations within a region or city are less reliable. This
technology works with Windows , Mac, Android, and Chromebook devices.

Limitations of Global Positioning Systems (GPS)
GPS receivers are designed to receive a signal from satellites reliably when outside with an unobstructed
view of the sky. Therefore, GPS receivers are unlikely to work well when surrounded by high-rise
buildings or inside metal-framed or concrete buildings. GPS receivers may work inside non-metal framed
buildings or near a window.
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The accuracy of the location reported by a GPS depends on environmental issues such as how many
satellites are in view, potential reflection of satellite signals from nearby objects, or atmospheric effects.
In ideal conditions, the GPS available typically reports locations within 10 m of actual location. When
conditions are less favorable, error may increase to 100 m or more. GPS coordinates are unlikely to be
exact.

Limitations of Wi-Fi Positioning
Wi-Fi positioning is a correlational tracking method based on the known GPS location of Wi-Fi hotspots
detected near a device. The measured strength of the Wi-Fi signal helps to determine the device’s
proximity to a given hotspot. Typically, Wi-Fi positioning provides a location accurate to within a few city
blocks.

Collecting Location Data

For all location technologies, except Google Maps Wi-Fi Positioning and IP Georesolution, location data
is collected hourly and uploaded to the Absolute console each time a device calls the Monitoring Center
(usually once a day). For Google Maps Wi-Fi Positioning and IP Georesolution, locations are collected
every time the device calls the Monitoring Center.

NOTE If you want to upload location data every time a device changes its location, you can enable
Event Calling for your managed Windows and Mac devices. For more information, see "Managing Event
Calling for Your Account" on page 59.

End users of a device can disable the location technology; for example, users can disable GPS or Wi-Fi
for all applications. To collect location information, at least one of the supported location technologies
must be enabled on the device.

Enabling Geolocation Reporting
By default, the Device Location and the Device Location History reports are not enabled for your account.
You must submit a Geolocation Authorization Agreement before the reports are enabled.

NOTE Location data is collected for devices equipped with the Geolocation Tracking feature only. For a
list of the hardware and software required to collect geolocation information from a device, see
"Geolocation System Requirements" on page 164.

IMPORTANT You must log in to the Absolute console as an Administrator to perform the next task.

To enable Geolocation reporting:

1. On the navigation bar, click .

2. The Help and Support page opens with the Documentation page showing.

3. Under the Service Request Forms area, click the Security Administrator and Geolocation
Tracking Authorization Form link.

4. Complete and return the form to the Absolute Technical Support fax number shown on the form.
Technical Support notifies you when the Geolocation Reporting feature is enabled for your
account.
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Device Location Report
The Device Location Report shows the most recent geographic locations, also called geolocations, of
devices based on the best location technology available on a device when reporting a location.

To generate a Device Location Report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Device Location Report. The Geolocation
Tracking page opens.

2. On the Geolocation Tracking page, click Accept to accept the terms and conditions of the
Service Agreement.

3. On the Device Location Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by a specific device, at the and the field area, open the list and select
one of the following values.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

Device.
○ Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Serial Number: the serial number of this device.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator.
○ Warranty Contract Vendor: the warranty provider for a device.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, at the and when the area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter results by agent type and version, at the and the Agent area:
i) In the Type field open the list and select the appropriate type of agent as follows:

○ Any Type returns a report that shows devices with all agent types.
○ Android returns a report that shows only Android devices.
○ Mac returns a report that shows only Mac devices.
○ Windows returns a report that shows only devices running a Windows operating

system.
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○ Chromebook returns a report that shows only Chromebooks and Chrome devices.
ii) In the and version field, open the list and select the appropriate agent Version for the

agent Type you selected previously.
For example, if you want to show all devices that have the 898 version of the agent
installed on them, in the type field, open the list and select Any Type and in the version
field open the list and select 898.

NOTE SHC (Self Healing Call) returns a report that shows devices with agents that
called in from Persistence. This option appears when a Self Healing Call has occurred.

● To filter your results by Department, in the and the Department is field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by the agent status, in the and Status is field, open the list and select
one of the following options.
○ All shows those specified devices where the operating condition of the agent is Active,

Inactive, or Disabled.
○ Active shows only those devices whose agent has called the Monitoring Center.
○ Inactive shows only those devices whose agent has not yet called the Monitoring

Center.
○ Disabled shows only those devices whose agent is either flagged for removal or

removed from the device.

● To filter your results by Location, at the and the Location area, select one or both of the
following options:
○ Only show locations with high Confidence Levels
○ Only show a maximum of 500 locations

● To filter your results by Location Technology, at the and the Location was obtained via
area, select one of the following options:
○ Google Maps™ Wi-Fi Positioning

If this option is grayed out, this location technology is not available because theUse
Google Geolocation for Wi-Fi Points setting is not enabled in your account. For
information about enabling this setting, see "Editing Classic Account Settings" on page 55.

If this option is not shown, GoogleMaps and its location technology are prohibited in your
country (determined by the IP address of your computer).

○ GPS
○ Other Location Technologies
○ Absolute Wi-Fi Positioning
○ IP Georesolution

Formore information about each location technology, see "Types of Location Technologies" on
page 166.

4. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

In the results grid, devices equipped with Geolocation Tracking show as icons on themap. All
existing Geofence boundaries for your account also show.
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You can navigate themap using the following tools:

Tool Description

Pan Use the Pan tool to move to a specific area of the map. Click one or more of the arrows
until the desired area is in view. This tool is typically used in conjunction with the Zoom
tool.

Zoom Use the Zoom tool to zoom in or out of specific areas of the map.

● To zoom in, click repeatedly, or move the slider towards the button. You can also
zoom in by double-clicking the map or moving your mouse scroll wheel.

● To zoom out, click repeatedly, or move the slider towards the button. You can
zoom out by moving your mouse scroll wheel.

Map |
Satellite
picker

Use the Map | Satellite tool to select a map type.
To select a map type, perform one of the following actions:
● To show a street map, click Map. This is the default option.
● To show a street map with terrain and vegetation information, click Map and select
Terrain.

● To show a map of satellite images click Satellite.
● To show a map of satellite images with place names, click Satellite and select
Labels.

Go to
Address

Use the Go to Address tool to view a specific location on the map.
To find a location, click the icon, enter the address of the location in the provided field,
and press Enter. For greater accuracy provide a street address as well as city and
state names.

Find
Boundaries
and Markers

If multiple boundaries show on a map, use the Find Boundaries and Markers tool to
view the boundaries individually.
Click the icon repeatedly to step through each Geofence boundary and marker on the
map.

NOTE The geolocation map in the Device Location Report is a Google Map. If Google Maps are
prohibited in your country (determined by the IP address of your computer), an ESRI® map
shows instead. For more information about working with ESRI maps, go to www.esri.com.

Each type of location technology shows a specific icon on themap:
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Google Maps Wi-Fi Positioning

NOTE If a device is located in a country where Google Maps are prohibited, this technology
cannot be used to resolve the device’s location.

GPS

Computers using other location technologies, such as API

Mobile devices using other location technologies, such as CELL

Absolute Wi-Fi Positioning

IP Georesolution

A small number in the top right corner of an icon indicates the number of devices in the area on the
map under the icon. If all devices in themap area under the icon use the same type of location
technology, the icon shows the location technology. Otherwise, the icon does not show any
location technology.

5. Click an icon to open a dialog containing a Zoom In link to view the location, as well as the
following details about devices that the icon represents:

● Identifier is the unique identifying number associated with the device.
● Device Name is the name assigned to this device in the operating system.
● Username is the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Make is the name of the device manufacturer as captured by the agent.
● Model is the model number of the device as captured by the agent.
● Location is a link that lets you zoom in to the last known location of the device.
● Location Time is the date and time of the last known location of the device. Clicking the

History link opens the Device Location History Report for the device.
● Location Technology is the technology used to determine the location of the device.

6. The results grid below the map provides full location details for each device. Click a link in the
Last Known Location (Latitude, Longitude) column to view a device’s location on the map.

For more information about using geotechnology, see "Managing Geofences" on page 268.

Device Location History Report

IMPORTANT Only Administrators and Power Users are able to view Device Location and Device
Location History reports. Guest users do not have sufficient access privileges to access Geolocation
Tracking data. The first time you access any geolocation page in a login session, a confirmation page
prompts you to accept the Terms and Conditions of use.

The Device Location History Report tracks the location of a single device over time, using the best
location technology available when the device reported a location. For a list of available location
technologies organized in order of accuracy and reliability, see "Types of Location Technologies" on page
166.
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The position of a device over time is represented as a set of icons on a map. The color of the icon
indicates the timeframe of the information. The most recent locations are red, while locations reported in
the past fade from red to white as they grow older. Clicking an icon opens a dialog that shows details
about the devices that the icon represents.

Information in the results grid that shows below the map represents latitude and longitude coordinates,
measured in decimal degrees.

For more information about using geotechnology, see "Managing Geofences" on page 268.

IMPORTANT You must log in to the Absolute console as an Administrator or Power User to perform the
next task.

To generate a Device Location History Report:

1. On the Call History and Loss Control page, click Device Location History Report.

2. On the Device Location History Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device, in the Device is field, click Choose to open the list and
select the appropriate device.

● To filter your results by date, at the and a Location was determined between area, do one
of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with the
earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by Location, at the and the Confidence is area, select one or both of
the following options:
○ Only show locations with high Confidence Levels
○ Only show a maximum of 500 locations

● To filter your results by location technology, at the and the Location was obtained via
area, select one or more of the following options:
○ Google Maps™ Wi-Fi Positioning

If this option is grayed out, this location technology is not available because theUse
Google Geolocation for Wi-Fi Points setting is not enabled in your account. For
information about enabling this setting, see "Editing Classic Account Settings" on page 55.
If this option is not shown, GoogleMaps and its location technology are prohibited in your
country (determined by the IP address of your computer).

○ GPS
○ Other Location Technologies
○ Absolute Wi-Fi Positioning
○ IP Georesolution

Formore information about each location technology, see "Types of Location Technologies" on
page 166.
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● Click the and show location field and select one of the following options to indicate the
scope of the location data to include in the report:
○ between calls (all intermediate known locations)
○ at last call (last known location at last call)

NOTE If you selected only the Google Maps™ Wi-Fi Positioning option in the preceding
step, the at last call option is selected by default and cannot be changed. This location
technology collects location data at agent calls only.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

In the results grid, the device’s locations show as icons on themap. All existing Geofence
boundaries for your account also show.

You can navigate themap using the following tools:

Tool Description

Pan Use the Pan tool to move to a specific area of the map. Click one or
more of the arrows until the desired area is in view. This tool is typically
used in conjunction with the Zoom tool.

Zoom Use the Zoom tool to zoom in or out of specific areas of the map.

● To zoom in, click repeatedly, or move the slider towards the
button. You can also zoom in by double-clicking the map or moving
your mouse scroll wheel.

● To zoom out, click repeatedly, or move the slider towards the
button. You can zoom out by moving your mouse scroll wheel.

Map | Satellite picker Use the Map | Satellite tool to select a map type.
To select a map type, perform one of the following actions:
● To show a street map, click Map. This is the default option.
● To show a street map with terrain and vegetation information, click
Map and select Terrain.

● To show a map of satellite images click Satellite.
● To show a map of satellite images with place names, click Satellite
and select Labels.

Go to Address Use the Go to Address tool to view a specific location on the map.
To find a location, click the icon, enter the address of the location in the
provided field, and press Enter. For greater accuracy provide a street
address as well as city and state names.

Find Boundaries and
Markers

If multiple boundaries show on a map, use the Find Boundaries and
Markers tool to view the boundaries individually.
Click the icon repeatedly to step through each Geofence boundary and
marker on the map.
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NOTE The Device Location History Report uses Google Maps. If Google Maps are prohibited in
your country (determined by the IP address of your computer), ESRI® maps show instead. For
more information about working with ESRI maps, go to www.esri.com.

Each type of location technology shows a specific icon on themap:

Google Maps Wi-Fi Positioning

NOTE If a device is located in a country where Google Maps is prohibited, this technology
cannot be used to resolve the device’s location.

GPS

Computers using other location technologies, such as API

Mobile devices using other location technologies, such as CELL

Absolute Wi-Fi Positioning

IP Georesolution

A small number in the top right corner of an icon indicates the number of locations in the area on the
map under the icon. If all locations used the same type of location technology, the icon shows the
location technology. Otherwise, the icon does not show any location technology.

4. Click an icon to open a dialog containing a Zoom In link to view the icon location, as well as the
following details:

● Location Time: the date and time of the last known location of the device.
● Location: a link letting you zoom in to the last known location of the device.
● Location Technology: the technology used to determine the location of the device.

5. The results grid below the map provides full details about the device’s locations. Click a link in
the Location (Latitude, Longitude) column to view a particular location on the map.

Lease and Inventory Management Reports
This section provides information on the following reports:

● Lease Completion Report
● User-Entered Data

Lease Completion Report
The Lease Completion Report identifies all assets that have leases expiring in a given time period. The
Lease Completion Report does not show fields with null values.

By default, the Lease Completion Report’s output includes devices that have a lease expiring within the
next 30 days. You can change the range of dates to include in the results grid.

NOTE For detailed instructions on entering new lease information or updating information on existing
leases, see Editing Device Field data in the online Help.
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To generate a Lease Completion Report:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

1. Under Lease and Inventory Management click Lease Completion Report.

2. On the Lease Completion Report, at the Search Criteria area. set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator.
○ Cost Center/Code: a unique identifier for a unit for which costs are accumulated or

computed.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ IP Address: a unique number identifying a device on the Internet.
○ Lease Number: a unique identifier assigned to a lease.
○ Lease Responsibility: a party accountable for let goods.
○ Lease Vendor: the provider of let goods. Not all equipment lessors provide maintenance

and service support. For this reason, the lease vendor and service vendor may not be the
same and the contract dates may differ.

○ Purchase Order Reference: a unique identifier associated with an authorization to buy
goods or services.

○ Serial: the serial number of this device.
○ Service Contract: a provision of support and maintenance of goods.
○ User Phone/Extension: the complete telephone number of an individual associated with

a device.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Warranty Contract Vendor: the warranty provider for a device.
○ Physical/Actual Location: where the device resides.
○ Any Custom Device Fields that you may have set are listed here and you can use them

to filter your report.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, at the and Lease End date is area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.
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○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by dates in a customer agreement, at the and when the area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ Lease End Date
○ Lease Start Date
○ Service Contract End Date
○ Service Contract Start Date
○ Warranty End Date
○ Warranty Start Date
○ Device Purchase Date

ii) In the is field, select one of the following options:
○ Before
○ On or after
○ On

iii) Enter the date (dd/mm/yyyy) or click the Calendar icon to select it.
By default, the Lease Completion Report’s output includes devices that have a lease expiring
within the next 30 days.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Field Name: the custom device field used to filter the report in step 2.
● Field Value: the value of the custom device field used to filter the report in step 2.
● Department: the department to which this device belongs
● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
● Make: the manufacturer of a device or other hardware.
● Model: the product type of a device or other hardware.
● Serial Number: the serial number of this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.

User-Entered Data
The User-Entered Data Report lets you view all manually-entered data associated with your tracked
devices, including all data stored in Custom Device Fields and data points that the agent is unable to
capture automatically.

NOTE For more information about Custom Device Fields, see the online Help.
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This section provides the following tasks:
● Generating a User-Entered Data Report
● Selecting the Data Points You Want to See

Generating a User-Entered Data Report

To generate a User-Entered Data Report:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

1. Under Lease and Inventory Management click User-Entered Data Report.

2. On the User-Entered Data Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values:
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator.
○ Cost Center/Code: a unique identifier for a unit for which costs are accumulated or

computed.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Device Purchase Date: the date the device was purchased.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

Device.
○ Installation Date: the date and time of first agent call to the Monitoring Center.
○ Lease Number: a unique identifier assigned to a lease.
○ Lease Responsibility: a party accountable for let goods.
○ Lease Vendor: the provider of let goods. Not all equipment lessors provide maintenance

and service support. For this reason, the lease vendor and service vendor may not be the
same and the contract dates may differ.

○ Purchase Order Reference: a unique identifier associated with an authorization to buy
goods or services.

○ Serial: the serial number of this device.
○ Service Contract End Date: when a provision of support and maintenance of goods

ends.
○ Service Contract Start Date: when a provision of support and maintenance of goods

begins.
○ Service Contract Vendor: the name of the provider of support and maintenance of

goods.
○ User Phone/Extension: the complete telephone number of an individual associated with

a device.
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○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

○ Warranty Contract Vendor: the warranty provider for a device.
○ Physical/Actual Location: the physical location of the device.
○ Any Custom Device Field that you may have set are listed here and you can use them to

filter your report.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, at the and when area:
i) Open the list and select one of the following options:

○ Device Purchase Date
○ Installation Date
○ Lease End Date
○ Lease Start Date
○ Service Contract End Date
○ Service Contract Start Date
○ Warranty End Date
○ Warranty Start Date

ii) Do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number

of days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will
result in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order,
with the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter your results by department, in the and the Department field, open the list and select
the appropriate department.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
device. Click the link to open this device’s Device Summary page. For more information, see
"Editing Asset Information" on page 84.

● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console.
● Device Name: the name assigned to this device in the operating system.
● IP Address: a unique number identifying a device on the Internet.

Selecting the Data Points You Want to See

To select which data points show in the results grid:

1. Complete the task, "Generating a User-Entered Data Report" on page 177.

2. In the results grid, click Choose Columns.
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3. On the Custom Fields dialog, select the appropriate field in the Available Fields pane, and then
click > to add the field to the Selected Fields pane. To add all fields, click >>.

To remove a field from the results grid, select the field in the Selected Fields pane, and then click <.
To remove all fields, click <<.

4. Repeat step 3 as needed to prepare the results grid format.

5. Click OK to return to the User-entered Data report page.

Account Management Reports
You can use Account Management reports to monitor and track agent licenses belonging to your
organization, and to help resolve licensing issues.

NOTE Guest Users cannot access the Account Management Reports area and, therefore, cannot see
any of the reports contained therein.

This section provides information on the following reports:
● License Usage Summary Report
● Calling Profiles Report
● User Audit Report
● User Event Report
● Security Audit Logs Report

Opening the Account Management Page
Complete the following task to open any of the Account Management reports included in this
classification.

To open the Account Management page:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Click Account Management.

The Account Management page shows all of the available reports.

License Usage Summary Report
The License Usage Summary Report provides details regarding the current licensing status of your
account, including the installation rate.

To download the License Usage Summary Report:

1. On the Account Management page, click License Usage Summary Report.

2. On the License Usage Summary Report, in the Name field, enter a unique name for your report.

3. In the Format field, open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.
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● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

4. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field, enter your e-mail address if
you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

5. Click Continue to queue the download.

6. When your request is processed, you can retrieve the CSV or XML file of the report from the My
Reports page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

The downloaded License Usage Summary shows the total number of licenses for each product. It
also shows the following data:

● Total Installed: combined total of all licenses installed under your account.
● Over(-) or Under Install (+): total number of licenses purchased, minus the total number

installed.
● Install Rate: percentage of purchased licenses that are installed.
● Called In Last 30 Days: combined total of licenses that have called the Monitoring Center in

the last 30 days.
● Recent Call In Rate: the above value as a percentage.
● Service Guarantee Installed: total number of Service Guarantee licenses installed.
● Over(-) or Under Install(+): total number of Service Guarantee licenses purchased, minus

the total number of Service Guarantee licenses installed.
● Install Rate: percentage of purchased Service Guarantee licenses that are installed.
● Called In Last 30 Days: total number of Service Guarantee licenses that have called the

Monitoring Center in the last 30 days.
● Recent Call In Rate: the total number of Service Guarantee licenses that have called the

Monitoring Center in the last 30 days as a percentage.

Calling Profiles Report
The Calling Profiles Report provides detailed information on the calling patterns of each active device.

To download the Calling Profiles Report:

1. On the Account Management page, click Calling Profiles Report link.

2. On the Calling Profiles Report, at the Search Criteria area, set the preferred filtering and display
options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by Department, in the and the Department field, open the list and
select the appropriate department.

● To filter your results by specific device, in the and the field area, open the list and select
one of the following values.
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list.
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
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○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device.

○ Serial Number: the serial number of this device.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: the product type of a device or other hardware.
○ Assigned Username: the username assigned to a device by a system administrator.

Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

3. At the Name and Format area, in the Name field, enter a unique name for your report.

4. In the Format field, open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.

● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

5. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field enter your e-mail address if
you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

6. Click Continue to queue the download.

7. When your request is processed, retrieve the CSV or XML file of the report from the My Reports
page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

The downloaded Calling Profiles includes the following data for each active device:

● ESN: the device’s Electronic Serial Number.
● Device Make: the manufacturer of a device or other hardware.
● Device Model: the product type of a device or other hardware.
● Department:: the department to which this device belongs.
● Last Host Name: the name of the server the agent called from.
● Last Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device at the last agent call.
● Serial Number: the serial number for this device.
● Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute console
● Activation Date: the date the agent first contacted the Monitoring Center from a device.
● Last Caller ID: the IP address for the origin of the incoming call by the agent to the

Monitoring Center.
● Local IP: the IP address assigned to a device on the Local Area Network (LAN) when calling

the Monitoring Center.
● Agent Version Number: the version number of the Absolute agent that contacts the

Monitoring Center.
● First Call: the date and time of the first agent call to the Monitoring Center.
● Last Call: the date and time of the most recent agent call to the Monitoring Center.
● Second to Last Call: the date and time of the second to last agent call to the Monitoring

Center.
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● Third Last Call: the date and time of the third last agent call to the Monitoring Center.
● Fourth Last Call: the date and time of the fourth last agent call to the Monitoring Center.
● Fifth Last Call: the date and time of the fifth last agent call to the Monitoring Center.
● Calls 0-30 Days: the number of agent calls to the Monitoring Center in the last 30 days.
● Calls 31-60 Days: the number of agent calls to the Monitoring Center in the last 31-60 days.
● Calls 61-90 Days: the number of agent calls to the Monitoring Center in the last 61-90 days.
● Calls Over 90 Days: the number of agent calls to the Monitoring Center more than 90 days.
● All Calls: the total number of agent calls to the Monitoring Center.

User Audit Report
The User Audit Report enables Absolute administrators to download a CSV (Comma Separated Value) or
XML (eXtensible Markup Language) file that identifies all users that are added or modified. The User Audit
Report does not show data on-screen.

To generate a User Audit Report:

1. On the Account Management page, click User Audit Report.

2. On the User Audit Report, in the Name field, enter a unique name for your report.

3. In the Format field, open the list and select one of the following options:

● CSV: a plain text file with comma separated columns that is opened with software included
in your operating system. Recommended for SQL queries and uploading large data files.

● XML: a Unicode language file that is opened with an XML editor such as Microsoft Excel or
OpenOffice. Recommended for filtering and formatting data.

4. At the Create E-mail Alert location, in the Your E-mail address field enter your e-mail address if
you want to receive an e-mail notification when the report is processed.

5. Click Continue to queue the download.

6. When your request is processed, you can retrieve the CSV or XML file of the report from the My
Reports page. For more information, see "Downloading Reports" on page 96.

NOTE When your file request is being processed, the Status column shows In Queue and the
report is not available. When processed, the Status column shows the Ready link and, if
configured to do so, you receive an e-mail notification.

The User Audit Report file includes the following fields:

● Changed By User Id: the Username of the person who made the change.
● Changed By User First/Last Name: the name of the person who made the change.
● Type: the nature of the change. Possible values are Insert (new user created), Edit, Delete,

or Reactivate.
● Date/Time Of Change: the date and time when the change was made.
● New User Id: the new or changed username or login ID.
● New Email: the new or changed e-mail address associated with the user.
● New User Type: the modified value of the user access rights such as ADMIN or POWER.
● New First/Last Name: the new or changed first and last name associated with this user.
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● New Computer Group: the modified value of the device group.
● Old User Id: the old username or login ID associated with the user.
● Old Email: the old e-mail addresses associated with this user.
● Old User Type: the access rights associated with the old user such as ADMIN or POWER.
● Old First/Last Name: the first and last name associated with the old user account.
● Old Computer Group: the device group to which the old user account belongs.

User Event Report
The User Event Report enables Administrators to view a log of users who were suspended from the
Absolute console or changed their password. The system records the event, the date and time of the
occurrence, as well as the username and name of the individual.

The following types of user events are logged:

● User Reactivated From Temporary Lockout State ● User Logged In/ Password Validated

● User Suspended Permanently Due To Failed Logins ● User Login Failed/Password Validation Failed

● User Suspended Temporarily Due To Failed Logins ● Password Changed

● User Suspended Permanently Due To Inactivity ● Password Reset

● User Suspended Manually Permanently ● Password Question Changed

● User Suspended Manually Until Date ● User Logged Out

● User Manually Unlocked ● Login Rejected from Unauthorized IP Address

● Absolute Customer Service Login ● Absolute Customer Service Logout

To generate a User Event Report:

1. On the Account Management page, click User Event Report.

2. On the User Event Report at the Search Criteria area, filter the events you want returned as
follows:

a) In the Username contains field, enter all or part of the Username associated with the
device.

b) In the and the Event Detail contains field, enter a user event type.
c) At the and the Event occurred area, do one of the following:

● In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of
days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field results in a
larger report, which takes longer to generate.

● In the between field, click the option and enter the dates (mm/dd/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

3. Click Show results, which refreshes the results grid to show the following user event details
based on your filtering choices.

● For Username: the Username associated with the user event
● Date and Time: the date and time the user event occurred
● Event Details: the user event type that was logged
● Changed by Username: the Username of the Administrator who changed a password
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NOTE When the event is triggered due to inactivity or failed login attempts, the column
shows System.

● Changed by First Name: the first name of the Administrator who changed the password
● Changed by Last Name: the last name of the Administrator who changed the password

● Public IP Address: The public IP address of the device used to log in to the Absolute
console

Security Audit Logs Report
Security Administrators can use the Security Audit Logs Report to view details about the following
completed security actions related to Data Delete and Device Freeze requests:

● Device Freeze Requested
● Device Freeze Request Cancelled
● Device Freeze Details Removed
● Scheduled Freeze Pending
● Device Freeze Scheduled
● Unfreeze Requested

● Data Delete Requested
● Data Delete Request Cancelled
● Data Delete Log File Downloaded
● Data Delete Details Removed
● Unfreeze Request Cancelled

The report includes all logged information that is typically used for audit purposes, such as the username
of the user who initiated the security action, the date and time of the security action, and the device
Identifier.

NOTE You can create an Alert to notify you when a particular security action occurs. For more
information, see "Creating a Security Action Alert" on page 22.

IMPORTANT You need to log in to the Absolute console as a Security Administrator to perform the next
task.

To generate a Security Audit Logs Report:

1. On the Account Management page, click Security Audit Logs Report.

2. On the Security Audit Logs Report page, at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter your results by Device Group, in the Group is field, open the list and select the
appropriate device group.

● To filter your results by device, in the and the field area, open the list and select one of the
following values.
○ Any of the fields in this list: selects all the values in the list
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with the device
○ Make: the manufacturer of a device or other hardware
○ Model: the product type of a device or other hardware

Chapter 4:Working with Reports Absolute User Guide

Absolute 7.x 184

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2794



○ Serial Number: the serial number of the device
○ Requested By: the username of the Security Administrator or Security Power User who

submitted the request
○ Data Delete Policy: the name of the Data Delete policy associated with the request, if

applicable
○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if

applicable
Depending on the value you selected from the preceding list, youmay want to further define this
field. In the is or contains field, click Choose and select a value from the list.

● To filter your results by date, in the and the Security Action occurred area do one of the
following:
○ Select the in the last <n> days option and enter a number of days in the field. Values

between 1 and 365 are supported.
○ Select the between option and enter the applicable dates (dd/mm/yyyy) in the two fields.

Enter the dates in chronological order (earliest date in the first field and the later date in
the second field). Alternatively, click the Calendar icons to open the calendar dialog.

● To filter your results by the security action associated with the Data Delete request, click the
and the Security Action is field and select an option.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following information based on your
defined search criteria:

● Date and Time: the date and time when the security action was completed
● Request ID: the identifier assigned to the Data Delete request by the system
● Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device
● Requested By: the username of the Security Administrator or Security Power User who

submitted the request
● Security Action: the security action associated with the logged event

Possible values are:

○ Data Delete Requested
○ Data Delete Request Cancelled
○ Data Delete Log File Downloaded
○ Data Delete Details Removed

● Freeze Message: a link to the Freeze message associated with a Device Freeze request, if
applicable
Click View Message to view themessage text.

● Data Delete Type: the setting associated with a Data Delete request, if applicable
Possible values are:

○ Custom Policy
○ All Files
○ Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS
○ Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, and OS
○ Firmware Drive Wipe
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○ Mobile Device

For more information about these options, see "Data Delete Settings" on page 217.

● Data Delete Policy: the name of the Data Delete policy associated with the request, if
applicable

● Username:the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device

● Device Name: the name assigned to the device in the operating system
● Serial Number: the serial number of this device
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity number of the device, if applicable
● Make: the manufacturer of a device or other hardware
● Model: the product type of a device or other hardware

My Content
The My Content reporting area is where you store your saved reports and filter criteria. The reports
provided in the My Content area include:

● My Reports
● My Filters

MyReports
All reports can be downloaded as a Comma Separated Value (CSV) or eXtensible Markup Language
(XML) file. Report download requests are queued and processed offline. When the processing is
complete, the CSV or XML files are made available through the My Reports page.

The My Reports page shows all requested report downloads and includes the following information for
each report:

● Report Requested On: shows the date and time when the CSV or XML file was requested.
● Report Name: shows the name assigned to the CSV or XML request.
● Report Type: indicates the report type; for example, Group Import.
● File Size: shows the size of the report file you requested.
● Status: indicates the status of the request, which can have the possible values of In Queue,

Ready, and Error.

To view the My Reports page and download a processed report:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under My Content, click My Reports.

4. On the My Reports page, in the row containing the appropriate report in the Status column, click
the Ready link and follow the on-screen instructions to download the report.

NOTE When your file request is being processed, the Status column shows In Queue and the
report is not available. When processed, the Status column shows the Ready link and, if
requested, you receive an e-mail notification.
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My Filters
The My Filters page shows all saved report filters. Saved filters define the criteria for a report, not the
report’s output contained in the results grid. Data that meets this criteria may change with time, so the
report output can change as well.

To use a saved report filter:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under My Content, click My Filters.

4. On the My Filters page, click the appropriate Filter name in the table.

The report is regenerated based on the saved filter criteria.

Editing Saved Report Filters

To edit a saved report filter:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under My Content, click My Filters.

4. On the My Filters page, click the appropriate Filter name in the table.

5. The report is regenerated based on the saved filter criteria.

Edit the existing filters and click Show results. The report regenerates and shows on the page.

6. If necessary, save the modified filters as a new saved filter. For more information, see "Saving
Report Filters" on page 95.

NOTE The original saved report remains unchanged.
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Chapter 5: Using Real-Time Technology

The optional Real-Time Technology (RTT) feature provides real-time communications with supported
devices, which is enabled using a web application that sends and receives communication.

If your device is equipped with a supported mobile broadband adapter and meets the minimum system
requirements, you can use the RTT feature to do the following:

● Manage the mobile broadband-enabled equipment in your asset base.
● Force an agent call from a device using SMS messages. If the managed device has an Internet

connection, it contacts the Monitoring Center to receive instructions and take immediate action.

What is Real-Time Technology?
Real-Time Technology (RTT) lets you better track your mobile broadband-enabled devices. Additionally,
RTT leverages mobile broadband and SMS messaging, also known as text messaging, to dramatically
increase the performance of the Absolute Asset Tracking and Recovery features.

RTT encompasses the following features:
● Mobile Broadband Adapter Tracking (MBAT): MBAT permits Absolute customers to view a

list of mobile broadband adapters and their attributes including equipment, subscriber, and
network information in the Absolute console. MBAT is a unique feature letting customers track
and manage devices using mobile broadband adapters and data plans in their asset base.

● Monitoring Center-initiated Calling (MCIC): MCIC lets customers remotely initiate an agent
call using the Absolute console. Monitoring Center-initiated calling, under specific circumstances,
enables a drastic reduction in the time required to initiate action on the targeted device. For
example, MCIC can be used to initiate Data Delete and Freeze operations on the targeted device
within minutes of submitting a request in the Absolute console. MCIC also enables near real-time
geolocation updates and tracking for the asset. In the absence of MCIC, each of these
operations will only start at the next scheduled agent call. Under some circumstances, MCIC
also permits communications with computers that do not have an active IP connection.

Minimum System Requirements
Currently, RTT and MCIC technology is not available for Mac devices.

To use the RTT feature, you need to meet the following minimum system requirements:
● Operating System: The targeted device must be running a supported version of one of the

following operating systems:
○ Windows
○ Android

For details, open the Absolute console help system and search for supported platforms for managed
devices.

● Agent: The targeted device must have an active agent installed and must regularly call in to the
Absolute Monitoring Center. For information about the most current agent versions, see
"Downloading the Absolute Agent for Android Devices" on page 68.
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● Broadband Adapter: The mobile broadband adapter installed on the targeted device must be
supported for RTT. For a complete list of the supported mobile broadband adapters, see the
Administrator's Guide for Absolute Agent.

● Valid Data Subscription with SMS Support: The targeted device must have a valid mobile
data subscription that supports SMS messaging.

IMPORTANT Before using RTT, ensure that the targeted device has an active agent regularly calling in
to the Absolute Monitoring Center. Additionally, you should be able to establish a data connection and
send and receive SMS messages using the “watcher application” provided with your mobile broadband
adapter. For more information, refer to the instructions provided with your mobile broadband adapter or the
device.

Working with RTT
To successfully receive and process Real-Time Technology (RTT) and Monitoring Center Initiated Calling
(MCIC) features such as SMS messages, the targeted device must be powered on and the mobile
broadband adapter on the device must be:

● powered on
● associated with an active SMS service
● in the network coverage area

For more information about searching for devices in your account with mobile broadband adapters, see
"Mobile Broadband Adapter Report" on page 108.

For more information about the MCIC features such as SMS messages, see the following topics:
● "Viewing the Forced Call Log" on page 191
● "Initiating a Forced Call" on page 191

To take advantage of RTT functionality, your devices need to meet the following requirements:
● The RTT feature, including Mobile Broadband Adapter asset tracking and Monitoring Center

Initiated Calling, is enabled for your account or the device. To activate these features, contact
Absolute Technical Support.

● The device meets the system requirements. See "Minimum System Requirements" on page 188.
● The agent is installed and the device is regularly calling the Monitoring Center
● The device has a supported mobile broadband adapter with an active data plan that has Short

Message Service (SMS) support. For more information, see the Administrator's Guide for
Absolute Agent.

IMPORTANT Only Security Administrators can change RTT settings in the Absolute console.
Administrators, Security Power Users, Power Users, and Guest Users can only view and filter the list of
RTT devices. For more information,

This section includes the following tasks:
● Viewing Mobile Broadband Adapter Information
● Editing the Phone Number Override
● Viewing the Forced Call Log
● Initiating a Forced Call
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ViewingMobile Broadband Adapter Information

To view the mobile broadband adapter details for an RTT-enabled device:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. On the Reports page, click Mobile Broadband Adapter Report.

4. On the Mobile Broadband Adapter Report page, use the filter to limit your search and click Show
results.

5. In the results grid, click the Identifier link for the device that you want to view.

6. On the Device Summary page, you see the details for the selected device.

This page opens with the contents of theHardware Summary tab showing. If you are using the
RTT feature, partway down the page you see theMobile Broadband Adapters area.

7. Click the Details link for the appropriate device.

TheMobile Broadband Adapter Details dialog opens, which provides the following details for the
device:

● Time Attributes Collected: the date and time when information about the mobile broadband
adapter installed on the device was collected.

● Manufacturer: the name of the manufacturer of the mobile broadband adapter.
● Model: the model number, if available, of the mobile broadband adapter.
● Equipment ID: the identification number unique to the mobile broadband adapter; usually

available on the bottom of the notebook or on the removable mobile broadband adapter. For
EVDO adapters, the Electronic Serial Number (ESN) and/or the Mobile Equipment ID (MEID)
may be reported. For UMTS networks, the International Mobile Equipment Identifier (IMEI) is
reported.

● Subscriber ID: the unique number associated with the subscriber; stored in the adapter, the
Subscriber Identity Module (SIM) card, or equivalent.

● Network: the mobile service provider associated with the mobile device.
● Service Status: the last reported status of the availability of the associated network.
● Detected Phone Number: the phone number associated with the mobile broadband adapter,

as reported by the device.
● Phone Number Override: the alternative or override phone number associated with the

mobile device or broadband adapter. If the agent does not detect the phone number
automatically, the device automatically sends an SMS to the Monitoring Center. The reply-to
address from the SMS becomes the value for the Phone Number Override field. You can
edit the phone number using the Edit Phone Number Override dialog. See "Editing the
Phone Number Override" on page 191.

8. On the Mobile Broadband Adapter Details dialog, click Close to return to the Device Summary
page.
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Editing the Phone Number Override
The Edit Phone Number Override dialog allows you to enter a new phone number to use instead of the
detected phone number when sending SMS text messages to the adapter. SMS text messages are used
to contact devices as part of the MCIC feature.

To set an override phone number:

1. Open the Device Summary page for the device on which you want to attempt a forced call by
completing step 1 through step 5 of the task, "Viewing Mobile Broadband Adapter Information" on
page 190.

For more information about the Device Summary page, see "Editing Asset Information" on page
84.

2. On the Hardware Summary tab in the Mobile Broadband Adapters area, for the appropriate
adapter, click the Edit link under the Phone Number Override column.

3. On the Edit Phone Number Override dialog, type the new phone number including country and
area codes in the Phone Number Override field. The phone number should follow the format:
+16045556789, without spaces, parentheses, periods, or hyphens.

4. Click Set Override.

The Edit Phone Number dialog closes and the Device Summary page refreshes to show the new
phone number override value in thePhone Number Override column.

Viewing the Forced Call Log
On the Device Summary page, the Forced Call Log tab shows detailed information about events
associated with all forced calls attempted on a device. The Forced Call Log shows information about
SMS messages sent to and received from the device. The following information is available:

● Time: the date and time associated with a forced call-related event.
● Type: the category of the event related to the forced call. Possible events are: information,

warning, or an error message.
● Description: the details of the events prompting the SMS message or forced call. When sending

an SMS message, the description includes the phone number and initial status of the mobile
service provider.
When receiving a response, the description includes the phone number only.

Initiating a Forced Call
Monitoring Center Initiated Calling (MCIC), also known as forced calls, are SMS messages sent from the
Monitoring Center to a RTT enabled device prompting the device to initiate an agent call.

IMPORTANT The following task requires that you log in to the Absolute console as an Administrator.

To force a call from a device:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. On the Reports page, click Mobile Broadband Adapter Report.
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4. On the Mobile Broadband Adapter Report page, use the filter to limit your search and click Show
results.

5. In the results grid, click the Identifier link to open the Device Summary page for the device.

6. Follow the appropriate steps below to force a call to the device:

● For Windows devices:
i) On the Hardware Summary tab in the Mobile Broadband Adapters area, in the row

for the appropriate adapter, click Attempt forced call.
ii) On the Attempt Forced Call dialog, click Attempt call.
iii) The Forced Call Status dialog opens, where you see the success or failure of your

request.
● The Monitoring Center sends an SMS to the adapter, requesting an immediate call

from the agent. If the device is on and the mobile broadband adapter is within
network coverage, the agent initiates a call to the Monitoring Center.

● The message is queued if the mobile broadband adapter cannot receive it.
● If the agent does not have an Internet connection, the agent will contact as soon as

it is back online.
iv) Click Close, which returns you to the Device Summary page for the device.

● For Android devices, on the Hardware Summary tab, in the Smart Phone Radio area, click
Attempt Forced Call.
TheMonitoring Center sends an SMS to themobile device, requesting an immediate call from
the agent.

If the device is on and themobile broadband adapter is within network coverage, the agent
initiates a call to theMonitoring Center. If conducive circumstances are not available, the agent
calls in when all conditions are conducive and themobile device is able to receive the SMS
message and/or initiate a call.

You can view the status of the forced call request on the Forced Call Log tab. For more information, see
"Viewing the Forced Call Log" on page 191.

You can also force calls using MCIC as part of Data Delete and Device Freeze requests.
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Chapter 6: Using Real-Time Technology over IP

Real-Time Technology over IP (RTT-IP) reduces the time it takes for an account Administrator to invoke
remote operations such as Data Delete on managed Windows and Mac devices. Using RTT-IP can
significantly reduce the window of opportunity for data loss or for unauthorized access to systems.

The RTT-IP feature is not turned on by default, and an Administrator must manually enable it for your
account.

This chapter provides information on the following topics:
● Minimum System Requirements
● Understanding How RTT-IP Works
● Accelerating Operations With RTT-IP
● Enabling RTT-IP
● Requesting a full agent call using RTT-IP
● Editing the RTT-IP Ping Period for a Device
● Viewing RTT-IP Status for All Devices
● Disabling RTT-IP

IMPORTANT To perform the tasks in this chapter, you need to log in to the Absolute console as a
Security Administrator.

Minimum System Requirements
RTT-IP works on devices with Internet access that are running a supported version of the Windows or
Mac operating system.

Understanding How RTT-IP Works
Normally, when you request a security operation, such as Data Delete or Device Freeze, on your
devices, you need to wait until the next scheduled agent call for the operation to occur. By default,
devices are scheduled to make an agent call once every 24.5 hours. Therefore, you could wait up to this
length of time for the security operation to take effect on your device.

RTT-IP reduces this wait time in time-critical situations. The Ping Period, which is independent of the
agent call period, is configurable. The RTT-IP feature is not turned on by default, and an Administrator
must manually enable it for your account. To accommodate a shorter time delay, the Windows or Mac
agent on RTT-IP enabled devices makes a lightweight ping, sending 24 bytes of data, not including HTTP
header bandwidth. This ping is sent to an RTT-IP server at a specified interval using a separate channel
than regular agent calls. Enabling RTT-IP will increase the load on your network infrastructure including
any DNS servers, firewalls, and proxies. You need to coordinate with your network administrator before
enabling or modifying your RTT-IP settings. In particular, enabling RTT-IP for a large number of devices
with a high Ping Period may have an adverse impact on your network. For more information about the
additional network infrastructure load, see the Technical Note TN130222 – RTT Over IP Network
Infrastructure Load available on the Documentation page.
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When you enable the RTT-IP feature for your account, you can select the Ping Period that is appropriate
for your organization. In the Absolute console, the fastest Ping Period that you can set for devices in your
account is one ping every 15 minutes. If you want to purchase faster Ping Periods of 1 to 15 minutes,
contact AbsoluteTechnical Support.

The RTT-IP feature is implemented in such a way that when you request a security operation, the agent
is instructed automatically on the device’s next ping to make a full agent call and, thereby, initiate the
specific security operation you requested.

You can force a call when you want to test the feature and validate that it is working on a device.

Prerequisites of RTT-IP
Customers who want to use RTT-IP need to ensure their devices meet the minimum system
requirements. For more information, see "Minimum System Requirements" on page 193.

Accelerating Operations With RTT-IP
For accounts that are set up for RTT-IP, the RTT-IP feature interacts with security operations and,
therefore, requires users who are familiar with Absolute, preferably network administrators or IT staff
members in your organization.

The RTT-IP feature is implemented in such a way that when you request a security operation, the agent
is instructed automatically on the device’s next ping to make a full agent call and, thereby, initiate the
specific security operation you requested.

This capability works with the following security operations:
● Data Delete requests
● Freeze and Remove Freeze requests
● Remote File List requests
● Remote File Retrieval requests
● Investigation Report submissions

Viewing RTT-IP Status for a Device

On a device’s Device Summary page, the RTT-IP area shows the following information:
● RTT-IP status of the device: If RTT-IP is turned on, the check box is selected.
● The Ping Period for the device: When you turn on the RTT-IP feature for your account, you

have to select a default Ping Period. Unless you have specified a different Ping Period for this
device, the value in this field matches the account defaults.

● The Last Ping Time for the device: Indicates the last time the device pinged the RTT-IP server.

For more information about a device’s Device Summary page, see "Editing Asset Information" on page
84.

Your organization may choose to group all devices that are enabled for RTT-IP together, in which case
you can follow the instructions provided in the task, "Enabling RTT-IP for All Devices in Your Account"
on page 195.

Chapter 6: Using Real-Time Technologyover IP Absolute User Guide

Absolute 7.x 194

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2804



Enabling RTT-IP
There are several ways to enable RTT-IP for your organization’s devices:

● Enabling RTT-IP for All Devices in Your Account
● Enabling RTT-IP for an Individual Device

Enabling RTT-IP for All Devices in Your Account
When you use the Classic Account Settings page to enable RTT-IP, you set a default value that enables
this feature for all devices in your account.

To enable RTT-IP for all devices in your account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll down to the RTT-IP Setting area, open theCurrent Ping Period list, and select the
appropriate value.

IMPORTANT Enabling RTT-IP increases the load on your network infrastructure including any
DNS servers, firewalls and proxies. Please coordinate with your network administrator before
enabling or changing your RTT-IP settings. In particular, enabling RTT-IP for a large number of
devices with a high Ping Period may have an adverse impact on your network.

Initially, set this interval for a faster period or whatever is appropriate for your organization. The
fastest Ping Period you can select is one ping every 15minutes. If you want to purchase faster Ping
Periods of 1 to 15minutes, contact Absolute Technical Support.

3. Click Save changes.

4. On the Apply changes to dialog, ensure that the All devices checkbox is selected and click
Continue.

For all existing devices in the account, RTT-IP is enabled on the next scheduled agent call from the
device. When new devices are activated on the account, RTT-IP is enabled and the Ping Period is
applied.

Enabling RTT-IP for an Individual Device
You can enable RTT-IP for individual devices in your account using the Device Summary page.

To enable RTT-IP for an individual device:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under Hardware Assets click Asset Report.

4. On the Asset Report page, do the following:

a) In the Search Criteria area, at the Group is field open the list and select All Devices.
b) Click Show results and in the results grid locate the device on which you want to enable

RTT-IP.
c) Click the device’s Identifier link.
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5. On the Device Summary, select the Turn on the RTT-IP feature for this Identifier checkbox
to enable RTT-IP for this device.

6. Set the RTT-IP Ping Period for this device.

IMPORTANT Enabling RTT-IP will increase the load on your network infrastructure including
any DNS servers, firewalls and proxies. Please coordinate with your network administrator before
enabling or modifying your RTT-IP settings. In particular, enabling RTT-IP for a large number of
devices with a high Ping Period may have an adverse impact on your network.

Initially, set this interval for a faster period or whatever is appropriate for your organization. The
fastest Ping Period you can select is one ping every 15minutes. If you want to purchase faster Ping
Periods of 1 to 15minutes, contact Absolute Technical Support.

7. Click Save changes.

Requesting a full agent call using RTT-IP
To perform a full scan of a device to collect up-to-date device information, you can request that the
device make a full agent call to the Monitoring Center during its next RTT-IP ping period.

To request a full agent call using RTT-IP:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under Hardware Assets click Asset Report.

4. In the Search Criteria area, at the Group is field, open the list and select RTT-IP.

5. Click Show results. In the results grid you see all devices in that group.

6. Click the Identifier link for the device you want to have call in.

7. On the Device Summary page at the RTT-IP area, click Request Full Inventory Call.

8. On the Forced Call Status confirmation dialog, you are notified that your request is submitted. If
the device is currently online, it will call during the next ping period. If it is offline, a call is
initiated when the device comes online.

On the dialog click Close.

9. If you want to determine when the next ping is scheduled to occur:

a) In the RTT-IP area, make note of the setting for Ping Period.
b) Open the Asset Report again and check the device's Last Call column to see when the last

call was made.

Editing the RTT-IP Ping Period
There are two ways to edit the RTT-IP Ping Period for your organization’s devices:

● Editing the RTT-IP Ping Period for All Devices in Your Account
● Editing the RTT-IP Ping Period for a Device
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Editing the RTT-IP Ping Period for All Devices in Your Account
If the current Ping Period set at the account level is not satisfactory you can change it. The new Ping
Period can be applied to all devices in your account, or select groups of devices.

To edit the RTT-IP Ping Period at the account level:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll down to the RTT-IP Setting area, open the Current Ping Period list, and select the
appropriate value.

3. Click Save changes.

4. On the Apply changes to dialog, do one of the following:

● To apply the Ping Period to all existing and newly activated devices for the account, ensure
that the All devices checkbox is selected.

● To apply the changes to specific devices, clear the All devices checkbox and select one or
more of the following options:
○ Make the Ping Period for new RTT-IP capable devices: when new devices are

activated for the account, RTT-IP is enabled and the selected Ping Period is applied.
○ Turn on the RTT-IP feature for all devices where RTT-IP is turned off: enables

RTT-IP and applies the selected Ping Period to existing devices.
○ Change the devices with a RTT-IP Ping Period of <current value> to <new value>:

applies the selected Ping Period to devices that are RTT-IP enabled and their current
Ping Period matches the <current value>.

○ Change the devices that do not have a RTT-IP Ping Period of <current value> to
<new value>: applies the selected Ping Period to devices that are RTT-IP enabled and
their current Ping Period does not match the <current value>.

5. Click Continue.

The new Ping Period is applied when the agent on each devicemakes the next scheduled agent call
to theMonitoring Center.

Editing the RTT-IP Ping Period for a Device
The default setting for the Ping Period for devices is 30 minutes. You can change that period based on
your organization’s requirements.

To edit the Ping Period for an individual device:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under Hardware Assets click Asset Report.

4. On the Asset Report page, do the following:

a) In the Search Criteria area, at the Group is field open the list and select All Devices.
b) Click Show results and in the results grid locate the device on which you want to enable

RTT-IP.
c) Click the device’s Identifier link.
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5. On the Device Summary page, in the Change RTT-IP Ping Period list, select the appropriate
value.

6. Click Save changes. The device receives the new Ping Period when the agent on the device
makes the next scheduled agent call to the Monitoring Center. Agent calls to the Monitoring
Center occur once every 24.5 hours.

Viewing RTT-IP Status for All Devices
If RTT-IP is enabled for your account, you can view the RTT-IP status of all devices in a results grid.

To view the RTT-IP status for all devices:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the RTT-IP Setting area and under RTT-IP Status click the View link.

NOTE The View link is available only if a Ping Period has been set.

In the Devices that have the RTT-IP feature turned on window, the following information is shown
for each device:

● Identifier: the identifier associated with the device. Click this link to open the Device
Summary page for the device.

● Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is
associated with this device

● Operating System: the software that controls the running of computer programs and
services on the device.

● Agent Version: the version number of the agent installed on the device.
● Ping Period: the time period between pings by the device to the RTT-IP server.
● Last Ping Time (UTC): the last time the device pinged the RTT-IP server.

3. To navigate, filter, and sort the results, do the following:

● To change the number of records shown on each page of the results grid, click the Per Page
field and select an option from the list. The following options are available:
○ 10
○ 20
○ 50
○ 100
○ 500
○ 1000

● To go to another page in the results, click the applicable page link (<<First, <Prev, <page
#>, Next>, or Last>>).

● To filter the results, enter a value for Identifier, Username, Operating System, Agent Version,
or Ping Period in the field, and click Filter.

Chapter 6: Using Real-Time Technologyover IP Absolute User Guide

Absolute 7.x 198

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2808



NOTE If you enter only a portion of the value, the filtered results include all records that
satisfy the filter criteria. For example, if you type “win” to filter by the Windows operating
system, all results that contain “win”, such as Username “Winston”, are included in the
filtered results.

● By default, the results are sorted by Identifier. To sort the results by another criterion, click
the applicable column heading.

4. When you are finished reviewing the information, close the window.

Disabling RTT-IP
There are two ways to disable RTT-IP for your organization’s devices:

● Disabling RTT-IP for All Devices in Your Account
● Disabling RTT-IP for an Individual Device

Disabling RTT-IP for All Devices in Your Account
When you use the Classic Account Settings page to edit RTT-IP settings, you set a default value for this
feature for all devices in your account.

To disable RTT-IP for all devices in your account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll down to the RTT-IP Setting area, open the Current Ping Period list, scroll down to the
end of the list, and click Turn off RTT-IP.

3. Click Save changes.

Disabling RTT-IP for an Individual Device
You can disable RTT-IP for individual devices in your account using the Device Summary page.

To disable RTT-IP for an individual Device:

1. On the navigation bar, click to open the Reports page.

2. Near the bottom of the page, click Go to Classic Reports Page.

3. Under Hardware Assets click Asset Report.

4. On the Asset Report page, do the following:

a) In the Search Criteria area, at the Group is field open the list and click All Devices.
b) Click Show results and in the results grid locate the device on which you want to disable

RTT-IP.
c) Click the device’s Identifier link.

5. On the Device Summary page, clear the Turn on the RTT-IP feature for this Identifier
checkbox to disable RTT-IP for this device.

6. Click Save changes.
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Chapter 7: Securing Your Data and Devices

The following security operations are available, which enable Security Administrators and Security Power
Users to ensure that managed devices, and the data they contain, are not compromised in cases of
device loss or theft:

● Data Delete (see "Using Data Delete" on page 212.)
● Device Freeze (see "Using Device Freeze" on page 237.)
● Intel® Anti-theft Technology (AT) (see "Concluding Intel Anti-Theft Technology Support" on page

209.)

NOTE Only Security Administrators can perform Intel Anti-theft Technology security operations.

● File List (see "Using File List" on page 281.)
● Remote File Retrieval (see "Using Remote File Retrieval" on page 275.)

To access these security operations, authorized Security Administrators and Security Power Users are
required to use an emailed authorization code or a code from an RSA SecurID® token. Your organization
indicates which authentication method you want to use when you sign the Security Administration
Authorization Agreement.

NOTE Security Power Users can perform security operations on only those devices that are in the
Device Group to which the Security Power User is assigned.

This chapter includes information on the following tasks:
● Before You Begin
● Security Administration Authorization Agreement
● Security Authentication Methods
● Managing Custom Action Fields

Before You Begin
Due to the potentially destructive nature of some security features, the following security checks are
implemented to ensure that the security operations are initiated only by authorized individuals and that the
security operations only run on correctly targeted devices.

Make sure that you have met the following prerequisites:
● Absolute must have a signed authorization agreement on file for your company. For more

information, see "Security Administration Authorization Agreement" on page 201. This agreement
is a prerequisite to your organization getting an account. Your account indicates the security
operations that are available to your organization.

● To run security operations, such as Data Delete, you need to ensure that all of the following
prerequisites are in place:
○ A Username and associated Password that provide security authorization privileges. For

more information,
○ A unique authorization code generated from your RSA SecurID® token or received in an e-

mail message, whichever authentication method is applicable.

Absolute 7.x 200

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2810



Each security operationmust be substantiated using an authorization code available only to the
Security Administrator or Security Power User who is requesting the security service. For more
information, see "Security Authentication Methods" on page 204.

● The devices that are targeted with the security service must have an activated agent with a
unique Identifier. For more information, see "Downloading the Absolute Agent for Android
Devices" on page 68.

NOTE Any Absolute employee, irrespective of their access rights, is unable to start a security operation
for devices in your account.

Security Administration Authorization Agreement
Before you can use the security operations available in the Absolute console, Absolute must have a
signed authorization agreement on file for your company. The authorization agreement identifies the
personnel in your company who are authorized to perform security operations and specifies the type of
authentication method used by your company.

This section provides the following tasks:
● Downloading and Submitting the Authorization Agreement
● Disabling Security Access for All Authorized Security Users
● Removing Security Access for One Specific Security Administrator

Downloading and Submitting the Authorization Agreement

To download a blank copy of the authorization agreement and submit it when it is completed:

1. On the navigation bar, click to open the Help and Support page.

2. Click Support.

3. Scroll down to the Service Request Forms area and click the Security Administration
Authorization Agreement link.

The Security Administration Authorization Agreement opens in PDF format.

4. Fill in the forms to complete the document, print it, sign it, scan it, and attach it to a new support
case.

5. To attach the document to a new Support case, do the following:

a) Click the Support tab to open the Support features on the sidebar.
b) Under the Technical Support heading, click the Submit a Support Case link.
c) In the Severity field, open the list and select one of the following options:

● 1 – Critical indicates that critical business processes are severely impacted over a large
number of users.

● 2 – Urgent indicates that business is impacted over a large number of users, however
critical business processes are not affected.

● 3 – Standard indicates that business is moderately impacted, efficiency is hampered,
however users can still perform their work.

● 4 – Low indicates that business is not impacted significantly, although the issue is
annoying. This level of severity may also indicate a request for an enhancement.
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d) In the Classification field, open the list and click Security Admin & Geolocation
Authorization Form.

e) In the Problem Title field, enter a name; for example, Security Administrator
Authorization.

f) In the Problem Description field, enter a description; for example, type:
Submitting our Security Administration Authorization Agreement

g) To add an attachment to your support case, click Add Attachment and browse to the
location of the scanned version of your completed and signed form, and click Open to attach
it.

h) Click Submit.
The form is sent to Absolute Technical Support, where the particulars for your account are
processed. When this procedure is complete, you receive a confirmation e-mail message.

IMPORTANT All of the tasks that follow require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator.

Disabling Security Access for All Authorized Security Users
If you believe that the integrity of your security operations was compromised for any reason, you can
disable the security access authorization, which suspends security access for all authorized personnel.

WARNING! Exercise caution.Disabling security access authorization suspends all Security
Administrators and Security Power Users, preventing those users from requesting new security
operations. All pending security operation requests are processed as usual.

To enable access to features that require security authorization again, you must contact Absolute
Technical Support.

To disable all Security Administrator’s security access to the Absolute console:

1. On the navigation bar click > Disable Pre-Authorization.

IMPORTANT Careful: There is no confirmation dialog for this action.

2. On the Disable Preauthorization page click Disable.

IMPORTANT To enable Security Authorization again, you must contact Absolute Technical Support. To
do so, click the Support link and follow the on-screen instructions.

Removing Security Access for One Specific Security Administrator
NOTE The instructions for this task apply to both Security Administrators and Security Power Users.
For the purpose of explanation only, the information in this section refers to the Security Administrator
only.

Depending on your situation, there are two ways to remove security access for a specific Security
Administrator, both of which are described in this section as follows:

● Removing Security Access by Submitting an Absolute Technical Support Case
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● Removing Security Access by Suspending the User Account

Removing Security Access by Submitting an Absolute Technical Support Case
If a particular Security Administrator leaves your organization, or moves to another role within it, you can
instruct Absolute Technical Support by submitting a support case or you can suspend the user account
for that user while you notify Technical Support of the change and create security authorization for a new
security administrator.

To remove security access for an existing Security Administrator by submitting a Technical Support
case:

1. On the navigation bar click > Support and on the sidebar under the Technical Support heading
click the Submit a Support Case link.

2. On the Contact Customer Support page do the following:

a) A Severity of 3 - Standard is appropriate for this type of request.
b) In the Classification field, open the list and select Account Administration.
c) In the Subject field, provide appropriate text for this case; for example, Removing

<username>’s Security Access.
d) In the Description field, clearly instruct Technical Support as to what you want; for example,

Remove security access for <username> as this person’s user role has changed. We are
submitting a new Security Administration Authorization Agreement to indicate the new
Security Administrator.

e) Click Submit.
On the confirmation page, you see your support case number. Youmay want to make a note of
it as you need it if you contact Technical Support. Click OK, close this window, and open the
Absolute console window.

When Technical Support reviews your support case and takes action, this user’s security
access is revoked and security operations are no longer within this users capability.

3. On the navigation bar click > Support and under the Service Request Forms area, click the
Security Administration Authorization Agreement link.

Follow the instructions on this form to indicate who your Security Administrators are (include both
the new and existing users), complete this form in its entirety, including having the Signing Officers
sign off, and submit this agreement to Absolute Technical Support.

Removing Security Access by Suspending the User Account
Suspending the user’s account prevents that user from logging any new requests for security operations,
but it does not impact any pending requests. For example, if Security Administrator A has an open Data
Delete request and has their user account suspended, the Data Delete request runs as specified on the
next agent call. For those organizations that want to limit this user’s access immediately, use the
following instructions.

To remove security access for an existing Security Administrator by suspending this user’s rights:

1. On the navigation bar, click > User Management > Users to see the list of all users.
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2. Find the security administrator you want to suspend in the list and click the corresponding link to
open the Edit User page for this person.

3. Click User Status and Suspension Settings and under the User Status area, click the
Temporarily suspended until option, click the calendar and select a date at least four days in
the future.

NOTE During the time interval you select, this particular user cannot log in to the Absolute
console.

4. Click Save.

5. Complete the task, Downloading and Submitting the Authorization Agreement

Follow the instructions on the form to indicate who your Security Administrators are (include both
the new and existing users), complete this form in its entirety, including having the Signing Officers
sign off, and submit this agreement to Absolute Technical Support.

NOTE It could take some time for this form to take effect. If this user needs access to the
Absolute console immediately, contact Absolute Technical Support for assistance.

6. Depending on your specific situation, do one of the following:

● If this user is leaving your organization, follow the instructions in the task,
● If this user is staying with your organization, follow the instructions in the task,

Security Authentication Methods
Absolute uses either RSA SecurID® tokens or unique e-mailed security authorization codes to
substantiate requested security operations. If you purchased Absolute directly from Absolute Software
Corporation, you select your Security Authentication method when you complete your Security
Administration Authorization Agreement. If you purchased Absolute from a reseller, you can specify your
authentication method when you register your account at https://registration.absolute.com.

This section provides information on the following topics:
● Using RSA SecurID Tokens for Security Services
● Using E-mailed Authorization Codes for Security Services
● Changing Your Security Authentication Method

Using RSASecurID Tokens for Security Services
An RSA SecurID® token is a key-chain token that is synchronized with an RSA database server at
Absolute and generates a new six digit random number every sixty (60) seconds. The RSA SecurID
token is unique and linked to an individual Security Administrator or Security Power User account.

If you are using RSA SecurID tokens as the authentication method, the Security Administrator or
Security Power User enters the code from his or her RSA SecurID token to validate each security
operation.

RSA is the security division of EMC2®. However, all RSA SecurID tokens must be purchased directly
from Absolute.
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When Absolute receives your signed authorization agreement, we send the RSA SecurID® tokens to
authorized Security Administrators and Security Power Users by mail.

The following information and tasks are provided in this section:
● Using RSA SecurID Token Codes
● Transferring RSA SecurID Tokens

Using RSA SecurID Token Codes
Accounts using RSA SecurID tokens do not need to request a security authorization code. The token
constantly generates security authorization codes. When the Security Administrator or Security Power
User requests a security operation, the code shown on the token is entered into the appropriate field on
the required page, based on the requested operation.

A SecurID Token Code is required to access security operations for those organizations that select the
RSA SecurID tokens method of security authentication. When you request a security operation, for
example, a Data Delete or Remote File Retrieval, the Provide Authentication page opens. The Security
Administrator or Security Power User then enters his or her Absolute console password and the SecurID
Token Code that currently shows on the RSA SecurID token.

Transferring RSA SecurID Tokens
When a Security Administrator or Security Power User changes roles or leaves your company, you can
transfer an existing RSA SecurID® token to another employee.

To transfer an RSA SecurID Token:

1. On the navigation bar click , which opens the Help and Support page with the Documentation
tab's content showing.

2. Scroll down to the Service Request Forms area and click the RSA SecurID Token Transfer
Form link to open the token transfer agreement in a new window as a PDF file.

3. Print the agreement.

4. Fill in the form and return it by courier or fax to Absolute, using the mailing address or fax number
provided on the agreement.

Using E-mailed Authorization Codes for Security Services
For organizations that select E-mailed Authorization Codes when they sign the Absolute Security
Administration Authorization Agreement, a Security Administrator or Security Power User must request a
unique authorization code in the Absolute console before using security services.

A security authorization code is a globally unique identifier (GUID) that is required to substantiate each
security operation. An e-mail message that includes the security authorization code is sent to the e-mail
account on file for this user.

The following conditions apply to the security authorization code:
● It is valid for two (2) hours from the time it is issued to the appropriate recipient.
● Only the user who requests the security authorization code can use it.
● The security authorization code can be used only once.
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This section provides the following information for those accounts that opted to have security
authorization codes sent to specific Security Administrator and Security Power User e-mail addresses:

● Requesting a Security Authorization Code
● Changing E-mail Addresses for Authorized Security Personnel

Requesting a Security Authorization Code
If your company uses e-mailed authorization codes to substantiate security operations, you must request
a security authorization code before initiating any action in the Data and Device Security section.

When you receive your security authorization code, you use it to validate the requested security service.

IMPORTANT To perform the following task you need to log in to the Absolute console as a Security
Administrator or Security Power User.

To request a security authorization code be provided in an e-mail message:

1. On the quick access toolbar, click and click Authorization Code.

2. On the Security Authorization page, click Request Authorization Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is generated and the security
authorization code is sent in an e-mail message to the e-mail account on file for the Security
Administrator or Security Power User who requested it.

3. From the e-mail message, copy the security authentication code to use where appropriate.

Changing E-mail Addresses for Authorized Security Personnel
Security Administrators and Security Power Users can change their e-mail addresses. When doing so, it
is important to know that those users are temporarily suspended from performing security operations for
the next 72 hours. For more information,

Changing Your Security AuthenticationMethod
You cannot change your authentication method using the Absolute console. To change your security
authentication method, contact Absolute Technical Support at www.absolute.com/support.

Managing Custom Action Fields
Security Administrators can create up to five custom fields to show on the Request Data Delete page
and another five fields to show on the Request Device Freeze page.

Depending on the needs of your organization, users can use these fields to record additional information
about a security operation request. For example, you can create a Reason field to show on the Device
Freeze Request page to allow users to explain why the Device Freeze request is required.

All information entered in the custom fields is retained with the request. For Data Delete requests, you
can view this information on the Data Delete Summary Report and the Data Delete Details page. For
Device Freeze requests, it shows on the Device Freeze Summary Report and the Device Freeze Details
page.

This section describes the following tasks:
● Creating Custom Action Fields
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● Editing Custom Action Fields
● Deleting Custom Action Fields

IMPORTANT The tasks in this section require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator.

Creating Custom Action Fields

To create a new custom field to show on the Request Data Delete page or the Request Device Freeze
page:

1. On the navigation bar, click > Custom Action Fields.

2. On the Manage Custom Action Fields page, do one of the following:

a) To create a custom field for the Request Data Delete page, click Create Custom Action
Field for Data Delete.

b) To create a custom field for the Request Device Freeze page, click Create Custom Action
Field for Device Freeze.

NOTE You can create up to five fields for each type of request. If the Create button is
inaccessible, you need to delete a field before you can add a new one.

3. On the Create Custom Action Field page, in the Field Label field, enter a name for the new field.

4. Select one of the following Field Type options:

● Text (50 character maximum): the field accepts plain text up to 50 characters in length.
● Date: the field accepts date values in the form m/d/yyyy. A Calendar picker is also available

for this field.
● Drop-down list: the field contains a list of options.

If you selected theDrop-down list option, enter the list options in theDrop-down List Values
field. Use commas to separate the list options.

NOTE You don't need to type the double quotes. When you click outside the text field, the
double quotes are added to each option.

5. If the user is not required to complete the custom field, in the Field Option area clear the
Required field checkbox.

6. Click Save.

The new field shows in theCustom Action Fields section of the applicable Request page.

Editing Custom Action Fields

To edit a Custom Action Field:

1. On the navigation bar, click > Custom Action Fields.

2. On the Manage Custom Action Fields page, click the Edit link that is associated with the custom
field you want to change.
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3. On the Edit Custom Action Field page, in the Field Label field, change the name as appropriate.

NOTE The Field Type options are not available for edit. If you want to change this information,
you need to Delete the custom field and create a new one with the appropriate information. For
more information, see "Deleting Custom Action Fields" on page 208.

4. If this field is a Drop-down list, in the Drop-down List Values field add or remove list options
as appropriate. Use commas to separate the list options.

NOTE You don't need to type the double quotes. When you click outside the text field, the
double quotes are added to each option.

5. Select or clear the Required field checkbox as appropriate.

6. Click Save changes.

Deleting Custom Action Fields
You can delete a Custom Action Field that is no longer required.

IMPORTANT When you delete a custom field, all of the information that users have entered in that
field, in all existing requests, is also deleted.

To delete a Custom Action Field:

1. On the navigation bar, click > Custom Action Fields.

2. On the Manage Custom Action Fields page, click the Edit link that is associated with the custom
field you want to delete.

3. On the Edit Custom Action Field page, click Delete.

4. On the confirmation dialog, click Continue.

TheManage Custom Action Fields page refreshes and the field is deleted.
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Chapter 8: Concluding Intel Anti-Theft Technology
Support

With the termination of Intel® Anti-Theft Technology (Intel AT) in early 2015, Absolute has concluded its
support of Intel AT. All Intel AT equipped devices should now be disenrolled from the service in the
Absolute console.

For details from Intel about Intel Anti-Theft Technology termination, see:
www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/faqs/intel-anti-theft-service-faq.pdf.

You can continue to protect your managed Windows devices in the Absolute console as follows:
● Freeze devices. For more information, see Freezing devices in the online Help.
● Establish device lock options and timer period settings similar to what was available with Intel

AT using a Conditional Freeze request. For more information, see Freezing offline devices in the
online Help.

Troubleshooting Intel AT Disenrollment
If any of your Intel AT equipped devices are still active (Current State is set to Intel AT On), it is likely
that these devices have not called the Monitoring Center for some time. To resolve this issue you may
need to unlock the device using a server recovery token. In some cases, you may also need to install
updated Intel AT drivers if the drivers are missing or out-of-date.

Intel AT equipped devices come pre-installed with Intel AT drivers, such as:
● Host Embedded Controller Interface (HECI) driver
● Active Management Technology (AMT) driver
● Management Engine Interface (MEI) driver

This section provides information on the following topics:
● Viewing the Disenrollment Status of Devices
● Unlocking Devices Using a Server Recovery Token

IMPORTANT All tasks in this section require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator.

Viewing the Disenrollment Status of Devices

To view the status of your Intel AT equipped devices:

1. On the navigation bar, click > Intel®Anti-Theft Technology > Manage Devices Equipped
with Intel® Anti-Theft Technology.

The Intel® Anti-Theft Technology disenrollment status area shows the following information:

○ Total Devices enrolled in Intel AT.
○ Intel AT Off Devices indicates the number of devices that have been disenrolled from Intel

AT. You don’t need to do anything with these devices.
○ Intel AT On Devices indicates the number of devices that have Intel AT turned on.
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2. If any devices still have Intel AT turned on, click the View link next to Intel AT On Devices.

The results grid provides details for each device. Look at the Last Call column to see when each
device last called in to theMonitoring Center.

3. If the Current State column for a device shows Locked, you may be able to unlock the device
using a server recovery token. For more information, .

After the device is unlocked, it is disenrolled from Intel AT on the next agent call.

4. If there are any Intel AT errors that are preventing the device from being disenrolled, a warning
icon shows in the Current State column. Hover over the icon to view details about the error.

● For the list of error code definitions, refer to the following InTelligence Knowledge Base
article: KB-1076. If the error is related to missing or out-of-date Intel AT drivers, also refer to
the following InTelligence Knowledge Base article: KB-1183.

● If you require further assistance, contact Technical Support.

Unlocking Devices Using a Server Recovery Token
System Administrators can use a server recovery token to unlock a device that is locked using Intel AT.

This section includes the following tasks:
● Generating a Server Recovery Token
● Using a Server Recovery Token to Unlock a Locked Device

Generating a Server Recovery Token

To generate a server recovery token for your locked device:

1. On the navigation bar, click > Intel®Anti-Theft Technology > Manage Devices Equipped
with Intel® Anti-Theft Technology.

2. On the Manage Devices Equipped with Intel® Anti-Theft Technology page, search for the
appropriate Intel AT locked device.

3. In the results grid, click in the Identifier column of the appropriate device.

4. On the menu, click Generate server recovery token.

5. On the Generate Server Recovery Token page in the Enter Platform Recovery ID field, type the
Platform Recovery ID for the locked device.

NOTE The Platform Recovery ID is shown on the locked device.

6. Click Generate server recovery token.

If your account uses authentication, the Provide Authentication page opens.

a) Enter your Password.
b) Enter your SecurID Token Code or Authorization Code.
c) Click OK.
TheGenerate Server Recovery Token page refreshes to show the server recovery token.

7. Record the code for the server recovery token.
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Using a Server Recovery Token to Unlock a Locked Device

To unlock a locked device using a server recovery token:

1. Turn on the locked device.

2. On the Intel AT Recovery page, specify the Server Token option (depending on the device, you
are instructed to type 2 or press F2).

3. Type the reactivation server recovery token using the number row on the keyboard (not the
numeric keypad).

4. Press Enter to reboot your device.

The device is disenrolled from Intel AT (Intel AT state set to Off) on the next agent call.

IMPORTANT If the device fails to disenroll, the Intel AT drivers on the device may be missing or out-of-
date. For more information about installing new drivers, refer to the following InTelligence Knowledge
Base article: KB-1183.

If you need further troubleshooting assistance, contact Absolute Technical Support.
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Chapter 9: Using Data Delete

Data Delete lets authorized Security Administrators and Security Power Users delete some or all of the
hard drive data on a remote device. Security Power Users can perform a Data Delete operation on only
those devices that belong to the Device Group to which these users are assigned.

NOTE Depending on the product your organization purchased, Data Delete may not be available.

This chapter includes the following sections:
● Minimum System Requirements
● Deletion Algorithms
● Prerequisites for Data Delete
● Requesting a Data Delete Operation
● Deletion Policies
● Tracking Data Delete Status
● Deleting or Cancelling a Data Delete Request
● Deletion Log Files

IMPORTANT All tasks in this chapter require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator or Security Power User.

Minimum System Requirements
Data Delete is available for devices that meet the following minimum system requirements:

● Operating Systems: The targeted device must have one of the supported operating systems
installed. For more information, open the Absolute console's help system and search for
supported platforms for managed devices

NOTE Data Delete is not supported on devices running the Chrome OS operating system.

● Agent: The targeted device must have an active agent installed and regularly calling in to the
Absolute Monitoring Center. For information about the most current agent versions, see
"Downloading the Absolute Agent for Android Devices" on page 68.

Deletion Algorithms
The Data Delete service uses different deletion algorithms for different types of devices and operating
systems. The algorithm used on Windows computers far exceeds the recommendations documented by
the United States National Institute of Standards and Technology. For further details, see NIST Special
Publication 800-88: Guidelines for Media Sanitization: Recommendations of the National Institute of
Standards and Technology, referenced at:nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-
88r1.pdf.

On all operating systems, you cannot recover data after it is deleted, even using forensic software and
data remanence analysis tools.
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Prerequisites for Data Delete
Data Delete may not be available for all devices in your account depending on other security operations in
progress, such as Remote File Retrieval. The devices on which you want to start a Data Delete operation
must be clear of any conflicts with other security operations.

Before you request a Data Delete operation for a device, if applicable, do the following:

1. Unfreeze the device if it is frozen. If you initiate Data Delete on a machine with a Freeze request
in the Freeze Requested state, the Data Delete request implements before the Freeze request.
The Freeze request status changes to Pending until the Data Delete Request is complete.

NOTE If you request a Device End of Life Data Delete operation for a Windows device, or an
All Files - Security Data Delete operation for a Mac device, and the device has an outstanding
Freeze request, the Freeze request is cancelled automatically.

2. Cancel any outstanding Remote File Retrieval request or wait for the request to complete before
requesting a Data Delete operation. For more information, see "Cancelling a File Retrieval
Request" on page 279.

3. Ensure that any associated Investigation Report is closed because you cannot run a Data Delete
request on a device that has an open Investigation Report. Before you run a Data Delete
operation, contact AbsoluteTechnical Support to close any open Investigation Reports that are
associated with the device.

4. Ensure that the Security Administrator or Security Power User who requests the Data Delete
operation has not recently changed his or her e-mail address. Although e-mail addresses can be
changed, doing so temporarily suspends those users from performing security operations for the
next 72 hours.

5. If you are requesting a Device End of Life - Data Delete operation, disable all data and device
security options on the targeted device before you continue. Failure to do so may result in
multiple reboots of the targeted device. If these preconditions are not met after five reboots and
five successful agent calls to the Monitoring Center, the Data Delete request does not start and
the status changes to Failed.

WARNING! You cannot submit an Device End of Life - Data Delete request for those devices with Full-
Disk Encryption (FDE). Submitting an Device End of Life - Data Delete request for devices with FDE can
cause your device to stop functioning. To submit a Data Delete request in such cases, in the Reason
field select Other or decrypt the device before you proceed with this type of Data Delete request.
Also note that for a Device End of Life - Data Delete request to complete successfully, the device must
be connected to the Internet through a LAN connection. If a device is using a wireless connection, its
Data Delete request remains pending.

Requesting a Data Delete Operation
The following instructions presume that you have already signed and delivered your Absolute Security
Administration Authorization Agreement to Absolute, and that you have selected your Security
Authentication method. See "Securing Your Data and Devices" on page 200.
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IMPORTANT You cannot edit a Data Delete request. However, you can cancel a request if that request
has not yet started on the targeted device. For more information, see "Deleting or Cancelling a Data
Delete Request" on page 232. You can also delete a request if the request is saved as a draft.

This section provides information about the following topics:
● Initiating a Data Delete Request
● Deletion Logs
● Data Delete Settings

Initiating a Data Delete Request

To initiate a Data Delete request:

1. On the navigation bar, click > Data Delete > Request Data Delete, which opens the
Request Data Delete page.

NOTE You could also open the Request Data Delete page by clicking Data Delete Summary
Report on the sidebar and on the Data Delete Summary Report page, click New request.

2. Ensure that you have met all prerequisites. See "Prerequisites for Data Delete" on page 213.

3. If your Security Authentication Method is Emailed Authorization Codes and you have not
requested and received an authorization code for this operation, on the Request Data Delete
page at the Request Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your email for themessage. You will need to enter the code in step 12 of this task.

4. At the Data Delete Request Name and Reason area, do the following:

a) In the Request Name field, enter an appropriate name for your Data Delete request.
b) In the Reason field, open the list and select a reason from the following choices:

● For devices that are lost, but not stolen, click Missing.
● If you want to perform a Data Delete for other reasons, such as preparing devices for

reassignment, click Other.
● For devices that are nearing the end of their lease, retiring, or being taken out of

commission for any other reason, select End of Lease / Life. A Device End of Life Data
Delete request requires the device to reboot twice before the Data Delete request is
complete. To ensure that the Data Delete request completes successfully, disable the
device in the Absolute console before you reinstall the operating system or reuse the
device.
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IMPORTANT You cannot submit an Device End of Life Data Delete request for
devices with Full-Disk Encryption (FDE). Submitting an Device End of Life Data Delete
request for devices with FDE can cause your device to stop functioning. To submit a
Data Delete request in such cases, in the Reason field select Other or decrypt the
device before you proceed with this type of Data Delete request.
Also note that for an Device End of Life Data Delete request to complete successfully,
the device must be connected to the Internet via an Ethernet connection. If a device is
using a wireless connection, its Data Delete request remains pending.

5. At the Select Devices area, select one or more devices by doing the following:

a) Click Select Devices to open the Select Devices dialog.
b) In the where Group is field, open the list and select the appropriate Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group
to which you are assigned.

c) In the Please select a field field, open the list and select a filter criterion.
d) If you want to show devices that meet specific criteria, enter the appropriate information in

the remaining two fields. For example, you may want to show only those devices where the
Username field begins with the letters Admin.
Alternatively, to show all devices in the selected Device Group, leave these two fields blank.

e) By default, the list of devices in the results grid is limited to only those devices that are
eligible for Data Delete. If you want to show all devices that match the criteria you specified,
clear the Show eligible devices only checkbox.

f) Click Filter. The Select Devices dialog refreshes to show a list of devices matching your
criteria.

g) In the list of devices, select the checkboxes next to the Identifier for the devices on which
you want to run the Data Delete request.

h) Click Continue, which closes the Select Devices dialog and returns you to the Request
Data Delete page.
Under theSelect Devices area, you see the devices you selected.

6. At the Data Delete Settings area, depending on the types of devices you have selected, the
appropriate tabs on the Data Delete Settings section are enabled, as follows:

● PC <device count> tab
i) At the Select Data Delete Type location, select one of the following options:

○ Custom Policy
○ All Files
○ Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS
○ Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, and OS
○ Firmware Drive Wipe

Formore information about these options, see "Data Delete Settings forWindows
Devices" on page 217.

ii) At the Select Data Delete Options location do the following, if applicable:
○ Open the Number of Data Overwrites list and select one of the options.
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○ Select the Perpetual Deletion checkbox to have Data Delete re-initialize on the
targeted device on the next agent call after the deletion cycle is complete.

○ Select the Include File Date Attributes checkbox to include file date attributes in
the Deletion log file.

○ Select the Ignore hard drive serial number check checkbox to let Data Delete
override the Hard Disk Serial Number (HDSN) check.

For more information about these options, see "Selecting Data Delete Options" on page
220.

● Mac <device count> tab
Select one of the followingSelect Data Delete Type options:

○ All Files
○ All Files – Security

Formore information about these options, see "Data Delete Settings for Mac Devices" on
page 221.

● Mobile Devices <device count> tab
Select one or more of the following options:

○ Delete Emails
○ Delete Contacts
○ Delete Phone Logs
○ Delete Files in Removable Storage
○ Delete Files in Non-removable Storage

Formore information about these options, see "Data Delete Settings for Mobile Devices" on
page 221.

7. If the Data Delete request applies to one or more RTT enabled devices, the Force a call to
MCIC-enabled devices checkbox is selected by default at the Monitoring Center Initiated
Calling (MCIC) area. For more information, see "Initiating a Forced Call" on page 191.

After the targeted device receives and processes the SMS message, depending on the Data Delete
settings specified for the account, the Data Delete request runs.

8. In the Data Delete Comment area, type the appropriate comments for this Data Delete request
in the field.

9. If the Custom Action Fields area shows, complete the fields, as required, to add additional
information about this Data Delete request.

NOTE For more information about adding, editing, and removing Custom Action Fields, see
"Managing Custom Action Fields" on page 206.

10. Under Data Delete Agreement in the Data Delete Validation area, read the agreement
carefully. Select the checkbox under the agreement to indicate you have read and accept the
terms of the agreement, and that you consent to the installation of additional software
components on the selected device to enable the Data Delete operation.

11. Click Continue to refresh the Request Data Delete page, which shows the Data Delete
information specific to this request.
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12. Review the information and when satisfied that it is accurate, click Submit Data Delete
Request, which refreshes the Request Data Delete page again to show the Provide
Authentication area. Do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

13. Click OK.

When initiated, the Data Delete operation runs on the next agent call, even if the user does not log in
to the device.

When the Data Delete process has begun, it cannot be stopped. If the Data Delete operation is
interrupted by a system restart, Data Delete restarts only when the operating system Login screen
opens.

IMPORTANT In some cases, if the hard drive serial number option is not selected, the Data
Delete operation may fail because the agent believes that the targeted device is different from the
selected device. If the Data Delete operation fails in such cases, a notification email is sent to
the Security Administrator or Security Power User who requested the Data Delete operation.

Deletion Logs
When a Data Delete operation completes, you can view a log file from within the Absolute console. This
log file shows the name of the Data Delete Request and a list of all of the files that were deleted. You
can review this log file to confirm that all sensitive data was removed, which helps organizations comply
with regulations for security operations. For more information, see "Deletion Log Files" on page 233.

IMPORTANT If you use a Data Delete policy file that specifies no boot without log file (Windows
devices only), no log file is available for viewing.

Data Delete Settings
Depending on the devices you selected for your Data Delete Request, the options on the appropriate tab
for each type of device are enabled. The following three tabs are available in the Data Delete Settings
section:

● The PC tab lets you specify options for Windows devices. For more information, see "Data
Delete Settings for Windows Devices" on page 217.

● The Mac tab lets you select options for Mac devices. For more information, "Data Delete
Settings for Mac Devices" on page 221.

● The Mobile Devices tab lets you specify the options for Mobile devices. For more information,
see "Data Delete Settings for Mobile Devices" on page 221.

Data Delete Settings for Windows Devices
The PC tab is where you specify detailed settings for your Windows-based devices. This section
provides the following two tasks:

● Selecting a Data Delete Type Option
● Selecting Data Delete Options
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Depending on your needs and the configuration of your device, some or all of the Data Delete types and
options may apply to your Data Delete request.

Selecting a Data Delete Type Option

IMPORTANT Exercise caution when using wildcards. For example, typing *.s* deletes all of your
system drivers, whereas typing *.d* deletes all of your dlls, which makes it impossible to restore your
system.

Select one of the following Data Delete Type options:
● Custom Policy is a previously created and saved policy that lets you delete specific files and

folders. The operating system is not removed. The device continues to contact the Absolute
Monitoring Center. Specify the custom Data Delete policy using one of the following methods:
○ Select Custom Policy and then select an existing policy from the Select Custom Policy

name list.
○ Create a new policy to meet your specific needs. Select Custom Policy and then click the

Create a Policy link. The Create and Edit Data Delete Policies page opens. For instructions
on creating a deletion policy, see "Creating a Data Delete Policy" on page 223.

● All Files deletes all non-OS data files and user profiles from the device; the operating system is
not deleted. This option also securely removes all previously deleted files, including recoverable
files.
Although the operating system remains intact, all user profiles are deleted from the device, which
prevents users from logging in. If you want to let users log in to the device, use theCustom Policy
option.

When you select All Files, theWindows folder and the root folder (usually C:\) are not deleted. All
other files and folders are deleted. In addition, Data Delete searches for and deletes any files in the
Windows folder and the root with the following extensions:

.ACCDB .ACCDE .ACCDR .ACCDT .bak .bmp .csv .doc

.docm .docx .dot .dotm .dotx .gif .htm .html

.jpeg .jpg .mdb .mpp .msg .ost .pdf .potm

.potx .ppam .ppsm .ppsx .ppt .pptm .pptx .pst

.rtf .tif .tiff .txt .vsd .xlam .xls .xlsb

.xlsm .xlsx .xltm .xltx .xml .zip

● Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS deletes all data files and user profiles from
the device. This option also securely removes all previously deleted files, including recoverable
files. After the Deletion log file is uploaded to the server, any remaining operating system files are
deleted. The device stops contacting the Monitoring Center. After the Data Delete process is
complete, the device can no longer boot into Windows unless it is reformatted and Windows is
reloaded.
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IMPORTANT We recommend using the Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS
option when a device is reported missing, lost, or stolen and you want to make the device
unusable by deleting all files. For best results, we recommend that you create a custom deletion
policy that emulates Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS but keeps intact all files
required to complete the Data Delete process. For instructions on creating a deletion policy, see
"Creating a Data Delete Policy" on page 223.

● Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, and OS performs a sector-by-sector wipe
of the device, which removes data from all internal drives and external USB connected drives.
The operating system is also removed and the device stops contacting the Monitoring Center.
Performing a Device End of Life Data Delete disables the Persistence technology on the device.
This option downloads a proprietary Linux kernel that contains predefined Ethernet drivers. A Linux
Tiny Core OS is also loaded, which initiates the data wipe from the Linux OS to perform a sector by
sector wipe of all data including theWindows OS until all data, on the device and any connected
USB drives, is deleted.

If there is an outstanding Freeze request on a device, that request is cancelled when you submit a
Device End of Life Data Delete request.

IMPORTANT We recommend using the Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe,
and OS option for End-of-Lease or End-of-Life scenarios only. This option is not stealthy and
should not be used for devices that are reported missing, lost, or stolen.

When the operation is complete, you can view the End of Life Data Delete Certificate. See "Viewing
or Printing an End of Life Data Delete Certificate" on page 230.

NOTE
- If you want to reassign the Absolute product license to another device, remove the agent from
the device that you are retiring. Removing the agent disables the device Identifier and makes the
license available for assignment to another device. For information on how to remove the agent
from a device, see Unenrolling devices from your account in the online Help.
- An Ethernet connection is required. This option is not available over Wi-Fi, Mobile Broadband, or
other network connections.
- This option is not supported on hard drives protected with Full-Disk Encryption (FDE). Decrypt
the device before submitting the Data Delete request.
- This option is not supported on devices with Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
Trusted Boot Implementations, such as Secure Boot and Measured Boot implementations.
- This option is not supported on Small Computer System Interface (SCSI) hard drives.

● Firmware Drive Wipe, also known as Panasonic BIOS wipe, is available only for selected
Panasonic devices. Select this option to delete all data from all internal hard drives. When the
wipe completes, the operating system and all data on the device are removed and the device
cannot call the Monitoring Center. For more information on service centers, visit Panasonic's
Support site at: panasonic.net/support. The Firmware Drive Wipe is not stealthy.

NOTE Drive wipe and sector wipe are not supported on hard drives protected with BitLocker
Drive Encryption and encrypted Self Encrypting Drives.
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Selecting Data Delete Options
Select one or more of the following options:

● Number of Data Overwrites lets you specify the number of times to overwrite the specified data
with random or garbage data to make the original data impossible to recover. The overwrite
process is called a “data wipe”. Possible values for this setting are:
○ 1: wipe the data once. The process is the fastest and offers the lowest level of security. This

is the default setting for the Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, and OS
Data Delete type.

○ 3: wipe the data three times. The process is slower than the process for one data wipe and
offers a higher level of security.

○ 7: wipe the data seven times. The process is the slowest and offers the highest level of
security. This is the default setting for all Data Delete types except Device End of Life -
Delete all Files, Sector Wipe, and OS.

● Perpetual Deletion re-initializes the Data Delete on the targeted device if the agent on the
device makes a call to the Monitoring Center after the deletion cycle is complete. The Perpetual
Deletion option is disabled if you have selected more than one device for your Data Delete
Request.

IMPORTANT Selecting a Data Delete against a device for which there is an open Investigation
Report results in the closure of that Investigation Report, as Perpetual Deletion removes and/or
prevents collection of forensic evidence required to recover the device.

● Include File Date Attributes option includes the Created, Modified, and Accessed dates in the
Deletion log file.
By default, only theCreated andModified dates appear in the log file. To includeAccessed dates,
you need to also enable the following setting in Classic Account Settings: Enable last file access
date and time stamps (Windows devices only). For more information, see "Editing Classic
Account Settings" on page 55.

IMPORTANT Including file date attributes increases the size of the Deletion log file. If the log
file is large and the target machine has a low-bandwidth Internet connection, Data Delete
completion may be delayed while the client device repeatedly attempts to upload the log file to
the Absolute console.

● Ignore hard drive serial number check option lets you specify whether Data Delete should
override the Hard Disk Serial Number (HDSN) check and continue even when the HDSN is
unknown or changes during the lifecycle of the request.

IMPORTANT Use the Ignore hard drive serial number check feature with care. A Data
Delete operation deletes data on the targeted device. Overriding the HDSN check before
performing a Data Delete operation may delete data created or owned by any post-loss
possessors of the device or on an unrelated hard drive.

If no hard drive serial number is detected for the targeted device, the Ignore hard drive serial
number check option is selected by default. To continue, do not change the default value.
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Data Delete Settings for Mac Devices
Select one of the following options:

● The All Files option deletes all non-OS data files, including all files used by Apple apps and third
party apps, and files on connected USB drives. The operating system is not deleted. User
profiles are retained so the user is able to log in to the device after the Date Delete operation is
completed.

● The All Files - Security option deletes the same content as the All Files option and deletes the
OS files on devices running macOS 10.9 or 10.10 only.

If there is an outstanding Freeze request on a device, that request is cancelled when you submit an
All Files - Security Data Delete request.

NOTE For devices running macOS 10.11 or higher, Absolute’s Data Delete feature cannot
delete OS files or potentially other applications deemed by Apple as essential to their OS working
properly. From a data security perspective, every Mac user has the same version of those Apple-
provided apps, therefore no sensitive data will remain within these apps. Third-party apps that are
installed by users or distributed through the Mac App Store can be deleted using the Data Delete
feature.

Data Delete Settings for Mobile Devices
Select one or more of the following options:

● Delete Emails deletes all email messages downloaded to your mobile device and all the email
accounts set up on your device. Two items to note are:
○ Your email messages are not deleted from your mailbox on your email provider’s server. You

can retrieve these messages from a different device using your email provider’s website.
○ Your email account with the email provider is not deleted.

● Delete Contacts deletes all contact phone numbers and other information from your mobile
device.

● Delete Phone Logs deletes information about all phone calls made or received from your mobile
device.

● Delete Files in Removable Storage removes all data and files stored in any data storage media
you have inserted in your mobile device. Some examples of removable data storage media are
SD cards or other digital storage cards.

● Delete Files in Non-removable Storage removes all data and files stored on your mobile
device.

Deletion Policies
In addition to the predefined Data Delete options of all files except the operating system and all files
including the operating system, Security Administrators and Security Power Users can customize Data
Delete by creating deletion policies to delete specific sets of files and folders.

A deletion policy is a user-created list of file and folder locations. When Data Delete is invoked, all files
on the targeted device in the specified locations are deleted.

This section provides information about the following topics:
● Using Sample Policy File Entries
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● Deleting a Folder Based on a Windows System Variable
● Creating a Data Delete Policy
● Working with Deletion Policies

NOTE Deletion policies are available for Windows devices only.

Using Sample Policy File Entries
There are some useful policy file entries that you can use to create a deletion policy:

● no boot with log file: Use this entry as the last entry in a policy file, only appearing after the
process deletes all other specific files. When you select this entry, Data Delete always uploads
the log file of what was deleted before starting the sector wipe.

● no boot without log file: Use this entry as the last entry in a policy file, only appearing after the
process deletes all other specific files. When you select this entry, Data Delete starts the sector
wipe immediately after all specified files are deleted. The agent does not upload a log file to the
Monitoring Center or make it available on the Absolute console.

● DELETE: Append this entry to a registry path to delete any key (or subkeys) from the Windows
registry. For example, the following policy file deletes all existing subkeys under Run:
DELETE_HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mcrosoft\Windows\CurrentVersion
\Run

NOTE You can delete a file by referencing its registry key in the Windows registry. For
example, FILE_DELETE_HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
\CurrentVersion\Run\myapp deletes the file C:\Program Files\myapp.exe.

● NO_DELETE: Append this entry to a file or folder path to prevent the deletion of certain files or
folders during a Data Delete operation that would normally delete a wide range of files. For
example, C:\Project_Documents\NO_DELETE ensures that a Data Delete operation does
not delete the Project_Documents folder. Many encryption products use a certain set of files to
boot the device. When a Data Delete operation forces a reboot to delete locked files, the device
does not reboot successfully if the files needed by the encryption software were already deleted.
This situation prevents the Data Delete operation from terminating, and the user does not receive
a confirmation of the operation in the Absolute console.

● do not force reboot: Use this entry to prevent a reboot when a Data Delete operation
encounters locked files. This entry is useful when you are creating a policy file on devices with
encryption software installed, and forcing a reboot could cause the device to hang because some
files that the encryption software require to boot the machine were already deleted. You can use
the do not force reboot entry in tandem with the NO_DELETE option to create a policy file that
performs a successful Data Delete operation on devices with encryption software installed.

Deleting a Folder Based on aWindows System Variable
You can delete a folder based on a Windows system variable by specifying the variable name in a policy
file. The variable name must be delimited with the % character. For example, specifying %windir%
deletes everything in the Windows installation folder, regardless of the physical location of the installation
folder; for example, C or D drive. Data Delete deletes all files within the folder and all its subfolders as
specified by the system variable.
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NOTE Data Delete works on system variables only. The Data Delete operation has no access to
current user variables. In addition, when a new system variable is created, the variable definition is not
loaded to memory until the device is rebooted. Therefore, the Data Delete operation is not able to access
system variables created within a given session until the device is rebooted.

Creating a Data Delete Policy

To create a Data Delete Policy:

1. On the navigation bar, click > Data Delete > Create and Edit Data Delete Policies.

2. On the Create and Edit Data Delete Policies page, enter a name for your deletion policy in the
Policy Name text box.

NOTE Data Delete Policies must have unique names.

3. Enter a brief description for your deletion policy in the Description text box.

4. Define all files and directories to be deleted. A number of predefined file and directory entries are
included by default. Additionally, you can define your own unique file and folder entries. A single
deletion policy may include any combination of predefined and user-defined entries.

IMPORTANT You can also use policy templates to create a Data Delete Policy. For more
information, see "Using Data Delete Policy Templates" on page 225.

5. To add predefined entries:

a) Click Pre-defined Data Deletes to expand the section.
b) Select the appropriate checkboxes for the file types that you want to delete.

6. To define and add unique entries:

a) If not already expanded, click Custom Data Deletes.
b) In the provided field, type an entry for each file or folder to be deleted. Use the standard

Windows file path convention and follow these guidelines:
● The * wildcard is supported, however we recommend that you exercise caution when

using them.
● When specifying a folder, be sure to include the trailing backslash after the folder name;

for example, c:\temp\. All files in the main folder, and all files and subfolders are
deleted. The empty root directory is retained.

● To delete a folder, include a trailing backslash in the path, for example: c:\folder\.
● To delete a file, do not include a trailing backslash in the path, for example:

c:\folder\xyz.doc
The following table provides further examples.

To delete... type this:

a folder on C drive c:\folder\
a specific folder on all drives *:\folder
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To delete... type this:

a specific file type in a specific folder on C drive c:\folder\*.abc
a specific file in a specific folder on C drive c:\folder\file.abc
a specific variable in the registry %my_environment_variable%
all files for a specific file type *.abc

7. To specify registry key entries or specific file types:

a) Click Registry Data Deletes to expand the section.
b) To delete a registry key and all subkeys under the key:

i) In the Registry Delete Type and Key Entry Value list, select Delete key at.
ii) In the Registry Delete Type and Key Entry Value field, enter the key in an appropriate

registry key format. For example, to delete the key and all subkeys add:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyKey

iii) Click Add to add the entry.
c) Repeat step b to add all the keys and subkeys you want to delete.
d) To delete a file found under a specific registry key:

i) In the Registry Delete Type and Key Entry Value list, select Delete FILE found at.
ii) In the Registry Delete Type and Key Entry Value field, enter the key containing the

physical path to the file you want to delete. For example, to delete the file C:\Program
Files\app_name.exe, which is found under the MyApp software key, add:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyApp

iii) Click Add to add the entry.
e) Repeat step d to add all files for a registry key that you want to delete.

8. To retain the data in specific folders, or for specific files and files types:

a) Click Excluded files or folders to expand the section.
b) Add the list of files and folders you want to exclude from the Data Delete operation in the

same format that you used for the Custom Data Delete.
c) If you want to force a Data Delete operation on files or folders in the excluded files and

folders list that you specified in the preceding step, click To force a Data Delete operation
on files or folders located in the above list.

d) Add the list of files and folders in the provided field.

NOTE For more information about the format of the commands used, see "Creating a Data
Delete Policy" on page 223.

9. To specify other options:

a) If not already expanded, click Options.
b) If you want to perform additional deletions, select Perform additional deletions and select

one of the following options:
● Wipe recoverable files: This option securely erases any previously deleted files that are

recoverable.
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● Erase free space: This option securely erases any data that is left in the used disk
space.

c) If you want to make the targeted device unbootable, select Make the target device
unbootable and select one of the following options:
● Immediately after the Data Delete operation is complete: This option does not

provide any log file.
● After the log file is uploaded: This option stops the device from booting into the

operating system after the Deletion log file is uploaded.

d) If you do not want to force a reboot of the device that has open or locked files or full-disk
encryption enabled, select the Do not force reboot if the target device has locked files
or full disk encryption enabled. In such cases, the Data Delete operation pauses until the
device is rebooted.

10. When you have defined all appropriate descriptions, click Save.

Using Data Delete Policy Templates
Policy templates are provided that contain sample text and examples for selected Data Delete scenarios.
You can use policy templates to create Data Delete policies much faster by copying and pasting the
appropriate text.

The following sample Data Delete scenarios are available:
● I have CheckPoint Full Disk Encryption.
● I want to delete sensitive files first, and then disable the Cisco VPN on the device.
● After the Windows user profile folders and files are deleted, I just need to make the device

unbootable as fast as possible.

To use Data Delete Policy templates:

1. In the Create and Edit Data Delete Policies page, click View Policy Templates. The Policy
Templates windows shows.

NOTE You can resize and move the window.

2. Click the appropriate scenario to expand.

3. Copy and paste the sample text to each appropriate field in the corresponding section.

4. In the Options section on the Create and Edit Data Delete Policies page, select the same
options you see in the Example.

5. Click Close.

Working with Deletion Policies
Security Administrators and Security Power Users can manage existing deletion policies in the following
ways:

● View the settings of a deletion policy
● Edit the settings of a deletion policy
● Create a copy of a deletion policy
● Delete a deletion policy
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NOTE You can edit or delete a deletion policy without impacting any active Data Delete requests that
are using the deletion policy. All active requests are processed as usual using the deletion policy
configurations that were in place when the request was created.

To edit, copy, or delete a deletion policy:

1. On the navigation bar, click > Data Delete > View and Manage Data Delete Policies. The
View Data Delete Policies page opens showing all currently defined Deletion Policies.

2. Click the view link of the deletion policy you want to modify. The Create and Edit Data Delete
Policies page opens to show the current configuration of the selected deletion policy.

3. Do one of the following:

● To edit the existing settings for this deletion policy, make your changes and click Save. For
details, see "Creating a Data Delete Policy" on page 223.

● To create a copy of this deletion policy, which you can then edit, click Copy. The new
deletion policy is added to View Data Delete Policies page with the name "Copy of <deletion
policy name>".

● To delete this deletion policy, click Delete and on the confirmation dialog click OK.The
deletion policy is deleted.

Tracking Data Delete Status
You can view real-time status updates on the progress of Data Delete requests. Additionally, upon
successful completion of a Data Delete operation, a Deletion Log is created that shows all files and
folders that were deleted.

NOTE To view an audit log of completed security actions related to Data Delete requests, see "Security
Audit Logs Report" on page 184. To export a report that provides statistics on the Data Delete requests
submitted for your account, see "Security Posture Report" on page 154.

Viewing Data Delete Status

To view the status of a Data Delete request:

1. On the navigation bar click > Data Delete > Data Delete Summary Report.

2. On the Data Delete Summary Report page at the Search Criteria area, set the preferred filtering
and display options for the results using one or more of the following criteria:

● To filter results by device group, in the Group is field open the list and select the appropriate
Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group
to which you are assigned.

● To filter results by a specific Identifier, Make, Model, or Serial Number, or custom field (if
applicable), in the and the field open the list and select the value type.
In the is or contains field enter the value to search for or use theChoose feature. For more
information on theChoose feature, see "Editing Asset Information" on page 84.
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● To filter by request name, in the and the Request Name is or contains field, enter all or
part of the complete name of the Data Delete request.

● To filter by Status, in the and the Data Delete Status is area, select one or more
checkboxes from these possible values:
○ Requested: The request was submitted and is in a transitory state while the Data Delete

instructions are set up. Data Delete requests stay in this state briefly.
○ Launched: The Data Delete instructions were sent to the targeted device, and that

device has called in and received the Data Delete request instructions.
○ Triggered: For the Panasonic BIOS wipe only, this state is similar to Launched, but it is

a final state. Panasonic BIOS wipe does not return a Fail or Done state for Data Delete
requests.

○ Canceled: The Data Delete request was cancelled.
○ Cleared: The targeted device was recovered before the Data Delete operation started.

The Absolute Investigations team has cancelled the request.
○ Set, Awaiting Call: The Monitoring Center is configured to send the Data Delete

instructions to the targeted device on its next call.
○ Completed, Attempting to Upload Log File (If Applicable): Data Delete has

completed on the targeted device, however the agent is unable to send the log file to the
Monitoring Center. If specified for your account or the device, the agent continues to
initiate calls to the Monitoring Center until the log file is uploaded to it.

○ Completed, Log File Uploaded: Data Delete has completed on the targeted device
and the agent has sent a log file with details of the Data Delete operation to the
Monitoring Center.

○ Failed: The Data Delete request failed to run on the targeted device. Contact Absolute
Technical Support.

○ Processing: The Data Delete request is being created. Data Delete requests go through
the Processing state before they enter the Requested state.

● To filter by Data Delete options, in the and the Data Delete Type is area, select one or
more checkboxes from the following possible choices:
○ Custom Policy
○ All Files
○ Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS
○ Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, and OS
○ Firmware Drive Wipe
○ Mobile Device

Formore information about these options, see "Data Delete Settings" on page 217.

● To filter by reason, in the and the Data Delete Reason is area, select one or more
checkboxes from the following possible choices:
○ Missing indicates the device is lost or misplaced.
○ End of Lease / Life indicates the device is at the end of its functional lease or life.
○ Other represents all other reasons for the Data Delete request.

3. Click Show results to regenerate the report using specified criteria.
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The Data Delete Summary Report shows all devices that have had Data Delete requested. For
each device listed, the Data Delete Summary Report includes the following information:

● Identifier: the targeted device’s Identifier.
● Request ID: the identifier assigned to the Data Delete request by the system.
● Request Name: the name of the Data Delete request.
● Make: the targeted device’s make.
● Model: the targeted device’s model.
● Serial Number: the targeted device’s serial number.
● Requested On: the date and time when the Data Delete was requested.
● Status: the current status of the Data Delete request. Possible values include:
● Type: the Data Delete policy and options that were set for this request.
● Reason: the reason for the Data Delete request.

NOTE If Custom Action Fields are associated with the Data Delete request, a column for each
custom field shows on the far right of the report. For more information, see "Managing Custom
Action Fields" on page 206.

You can perform the following additional tasks on the generated report, if desired:

● To download the report, click . For more information, see "Downloading Reports" on page
96.

● To print the current page of the report, click . For more information, see "Printing Reports"
on page 94.

● To save the filters you used to generate the report, click . For more information, see
"Saving Report Filters" on page 95.

Data Delete Details Page
The Data Delete Details page shows the setup information for each Data Delete request. This page also
provides a link to the Deletion Log file after the Data Delete operation has completed. See "Deletion Log
Files" on page 233.

To open the Data Delete Details page:

1. Complete the steps in the task, "Viewing Data Delete Status" on page 226.

2. On the Data Delete Summary Report page, click the view link for the appropriate device. The
Data Delete Details page opens showing the following information:

● Request ID: the identifier assigned to the Data Delete request by the system.
● Identifier: the targeted device’s Identifier.
● Make: the targeted device’s make.
● Model: the targeted device’s model.
● Serial Number: the targeted device’s serial number.
● Asset Number: the asset number of the targeted device.
● Last Call: the date and time (including the timezone) of the targeted device’s last call to the

Monitoring Center.
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● Reason for Data Delete Request: the reason specified for initiating the Data Delete
operation on this device, which could include one of the following:
○ Missing means the device is lost, but not stolen.
○ End of Lease / Life means the device is nearing the end of its lease, is going to be

retired, or is going to be taken out of commission.

IMPORTANT For a Device End of Life - Data Delete request to complete successfully,
the device must be connected to the Internet through a LAN connection. If a device is
using a wireless connection, its Data Delete request remains pending.

○ Other means this device is being prepared for reassignment or removed for some reason
other than those provided.

● Perpetual Deletion: shows a Yes or No value, depending on whether perpetual deletion was
applied.

● Ignore hard drive serial number check: specify whether Data Delete should override the
Hard Disk Serial Number (HDSN) check and continue even when the HDSN is unknown or
changes during the request’s lifecycle.

IMPORTANT Use the Ignore hard drive serial number check option with caution.
Overriding the HDSN check before you perform a Data Delete operation may delete data
created or owned by any post-loss possessors of the device or on an unrelated hard drive.

● Number of Data Overwrites: shows the number of data wipes selected. Possible values
are 1, 3, or 7.

● Data Delete type: shows the delete options configured for the request, with the following
possible values:
○ Custom Policy: the operation deletes specific files and folders.
○ All Files: the operation deletes all files except the Operating System.
○ Lost or Stolen Device - Delete all Files and OS: the operation deletes all files,

including the Operating System, and, upon completion of the first Data Delete operation,
wipes the connected hard drives. The Data Delete request is prompted by a security
breach and a need to remove sensitive data from a device.

○ Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe & OS: the operation deletes all
files including the Operating System and wipes the hard drive after the request is
complete. The Data Delete request is prompted by the need to retire the device because
of end of lease or life requirements.

IMPORTANT For a Device End of Life - Data Delete request to complete successfully,
the device must be connected to the Internet through a LAN connection. If a device is
using a wireless connection, its Data Delete request remains pending.

○ Firmware Drive Wipe: also known as the Panasonic BIOS Wipe, this type of Data
Delete is supported on the BIOS level for specific Panasonic devices.

○ Mobile Device: the operation runs on the mobile device and deletes all e-mail
messages, e-mail accounts, contacts, phone logs, and any other type of data saved on
the device.

● Set for deletion: shows the directory for the information you want to delete.
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● Include File Date Attributes in the Data Delete log: indicates whether the file date
attributes are included in the Deletion log file. For more information, see "Deletion Log Files"
on page 233.

● Agreement: indicates whether the I Accept the agreement checkbox was selected when
the request was prepared.

● Requestor Username: shows the name of the Security Administrator or Security Power
User who submitted the request.

● Data Delete Comment: shows the comment made by the Security Administrator or Security
Power User who submitted the request.

● [Custom Action Fields]: shows the value for each custom field, if one or more Custom
Action Fields are associated with the Data Delete request. For more information, see
"Managing Custom Action Fields" on page 206.

● Data Delete Status table: shows information on the status of the delete request and includes
the date and time when each status was achieved. This table includes:
○ the progressive steps that form the Data Delete operations performed on this device
○ the Status of each Data Delete operation
○ the Date in the dd/mm/yyyy hh:mm:ss AM or PM format
○ the User who requested this operation
○ any Details

Viewing or Printing an End of Life Data Delete Certificate
For devices that are at the end of their lifecycle or are nearing the end of a lease period, you can request
a Data Delete to remove sensitive information from such devices. In such cases, if the Data Delete type
is Device End of Life - Delete all Files, Sector Wipe, & OS, Security Administrators and Security
Power Users can view and print an End of Life (EOL) Data Delete Certificate for compliance purposes.
Such certificates are useful in proving that the device that was retired or taken out of circulation does not
contain sensitive information.

The following information is available in the certificate:
● Information about the Data Delete Request and the device, including:

○ Request Name: the name of the Data Delete request
○ Identifier: the device’s Identifier
○ Make: the name of the device manufacturer
○ Model: the model name and number of the device
○ Serial Number: the device’s serial identification number
○ Asset Tag: any specific tag added to the device
○ Device Name: name of the device
○ Data Delete Type: type of the Data Delete request, that is All Files, Sector Wipe & OS
○ Started: date and time when the Data Delete request started running on the device
○ Finished: date and time when the Data Delete request completed
○ Data Delete Launched By: e-mail address or username of the Security Administrator or

Security Power User who requested the Data Delete operation

● Information about the hard drive where the Data Delete operation happened, including:
○ Drive: the number of the drive in the device
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○ Model: the model number of the drive
○ Serial Number: the serial number of the drive
○ Interface Type: the type of drive, for example, whether it is a disk drive or a solid state drive
○ Sector Size: the size of individual sectors on the drive
○ Total Sectors: the total number of individual sectors on the drive
○ Reallocated Sectors: the number of sectors that were reallocated due to the Data Delete

operation
○ SMART Drive Status: information about whether the drive contains Self-Monitoring,

Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T)
○ Size: the total size of the drive
○ Data Delete Speed (MB/sec): the speed in MegaBytes (MB) per second at which the Data

Delete operation was run
○ Data Delete Duration (mm:ss): the total duration in minutes that it took for the Data Delete

operation to run
○ Status: the status of the drive, whether the information was wiped or otherwise

● Information about the certifying authority including:
○ Name and signature of the Data Security Operator, commonly also the Security

Administrator
○ Name and signature of the supervisor of the Data Security Operator

To view or print an End of Life Data Delete Certificate:

1. On the Data Delete Summary Report, click the view link of the Data Delete operation for which
you want to view or print the End of Life Data Delete certificate.

2. On the Data Delete Details page, click View Certificate (PDF) to open the certificate file.

NOTE If your browser’s security is set to prompt you before opening or downloading files, click
Open or Save As to open or save the PDF file.

3. Print the certificate PDF using the appropriate printer attached to your device.

Removing Details of a Data Delete Operation
In certain circumstances, you may no longer need to save the details of a particular Data Delete
Request. Some examples are when a Data Delete Request was cancelled, completed, or the device
recovered successfully. You can remove the details of such a Data Delete operation from the Absolute
console.

IMPORTANT Exercise caution in removing the details of a Data Delete operation, because after you
remove the details of a Data Delete operation, you cannot restore the details.

To remove details of a Data Delete operation:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link of the Data Delete operation for
which you want to remove details.
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NOTE If you have not done so already, it is strongly recommended that you download the log
file first, before you remove these Data Delete details.

2. On the Data Delete Details page, click Remove Details.

3. A confirmation message opens. Click OK to remove the details of the Data Delete operation and
the log file.

Forcing a Data Delete Operation to Complete
You cannot start a second Data Delete operation on a specific device when an existing process is
already underway.

If a Data Delete operation fails to complete, you can force it to complete, which sets the status of the
Data Delete operation in the database to Complete, and lets you start a new Data Delete operation.
Doing this does not affect any processes currently running on any devices, and does not stop any Data
Delete operations that are currently in progress.

After you have forced a Data Delete operation to complete, you are not able to undo the status change.

To force a Data Delete operation to complete:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link of the Data Delete operation you
want to force to completion.

2. On the Data Delete Details page, click Complete Request.

3. On the confirmation message, click OK to complete the Data Delete operation.

Clearing Perpetual Data Delete
If a Data Delete request was submitted with the Perpetual Deletion option, you can stop the Perpetual
Data Delete on a targeted device.

IMPORTANT Perpetual Data Delete can be stopped only after the initial deletion cycle has completed.

To clear Perpetual Data Delete:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link of the Data Delete operation that
was requested with the Perpetual Deletion option.

2. Click Clear Perpetual Data Delete Flag.

3. On the confirmation message, click OK to clear Perpetual Data Delete for the Data Delete
request.

Deleting or Cancelling a Data Delete Request
Before Data Delete is started on the targeted device, you can delete or cancel a Data Delete request,
depending on its status. If the Data Delete request’s status is Draft, it can be deleted. If the Data Delete
status is Requested or Set Awaiting Call, the request cannot be deleted, but you can cancel it.

The following tasks are included in this section:
● Deleting a Draft Data Delete Request
● Cancelling a Data Delete Request for a Single Device
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● Cancelling Data Delete Requests for Multiple Devices

Deleting a Draft Data Delete Request

To delete a draft Data Delete request:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link for the draft Data Delete
operation.

2. Review the details of the draft to ensure it is the one you want to delete.

3. Scroll to the bottom of the page and click Delete.

4. On the confirmation message, click OK to confirm the delete operation.

Cancelling a Data Delete Request for a Single Device

To cancel a Data Delete request with a status of either Requested or Set, Awaiting Call:

1. On the Data Delete Summary page, click the view link for the appropriate Data Delete operation.

2. Review the details of the request to ensure this is the one you want to cancel.

3. Click Cancel Request to cancel the Data Delete request.

4. On the confirmation message, click OK to confirm the cancellation.

Cancelling Data Delete Requests for Multiple Devices

To cancel multiple Data Delete requests with a status of either Requested or Set, Awaiting Call:

1. On the Data Delete Summary page in the results grid, do one of the following:

● To cancel one or more Data Delete operations, select the checkbox next to each Data
Delete operation you want to cancel.

● To cancel all Data Delete operations on the current page, select the checkbox next to
Identifier in the top row of the results grid.

2. Click Edit Requests for Selected Devices. The Edit Selected Devices dialog opens.

3. In the Action column of the Requested and Set, Awaiting Call rows, open the list and select
Cancel Request.

4. Click Submit. The Data Delete requests for all selected devices are cancelled.

Deletion Log Files
When a Data Delete request is complete, a Deletion Log file is uploaded and made available on the Data
Delete Details page. A Deletion Log file provides details on what was deleted from the targeted device.

NOTE Dates and times in a log file are expressed in the Coordinated Universal Time (UTC) format.

Deletion Log Files include the following information about the Data Delete operation:
● Completion Date: the date and time when the delete request completed on the targeted device.
● Data Delete Type: indicates the deletion type. Possible values are:
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○ All Files Except OS
○ All Files Including OS
○ Specific Files/Directories (Windows devices only)

● Data Delete Reason: indicates why the Data Delete request was run. Possible values are:
○ Missing
○ End of Life / Lease
○ Other

● Identifier: the Identifier of the targeted device.
● Model: the targeted device’s model.
● Make: the targeted device’s make.
● Serial Number: the targeted device’s serial number.
● Asset Tag: the targeted device’s asset tag, which is an optional user-defined tracking number.
● Device Name: the targeted device’s network name.
● Started: the date and time when Data Delete began running on the targeted device.
● Deleted File List: the full path of all deleted files.
● Finished: the date and time when the Data Delete process was completed.
● Data Overwrites: the number of data wipes performed.
● File List: a list of all files deleted in the operation.

If the Include File Date Attributes option was selected when the Date Delete was requested, the
file date attributes (Created,Modified, andAccessed) for each file are listed in tab-delimited
format.

NOTE For Windows devices, the Accessed date shows only if the following setting is enabled
in Classic Account Settings: Enable last file access date and time stamps (Windows
devices only). For more information, see "Editing Classic Account Settings" on page 55. For
Mac devices, no setting is required. Last file access dates and times are always logged and
included in the Deletion log file.

IMPORTANT In a post-theft scenario, the Accessed date for a file may be later than the
Incident Date. The Accessed date is not necessarily indicative of a file which was compromised
post-theft. Undetected malware, antivirus and spyware scans, automated backup and other
similar applications may all trigger an Accessed date change, indicating when the file was last
accessed. As a result, this value should be considered useful for determining whether a file has
definitively not been accessed, but not the converse.

● e-mail Accounts: for Android phones only: a list of all e-mail accounts deleted from the mobile
device during the Data Delete operation.

● Recoverable Files Deletion Start Date applies to All Files and All Files - Security options
only: the date and time when the Data Delete operation started wiping the recoverable files.

● Recoverable Files Deletion End Date applies to All Files and All Files - Security options
only: indicates the date and time when the Data Delete Operation finished wiping the recoverable
files.
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Viewing the Deletion Log File
When the Data Delete request is complete, the status updates to Completed, Log File Uploaded and
the Deletion Log becomes available, letting you download and view the results of the Data Delete
operation.

The following tasks are included in this section:
● Viewing the Deletion Log for a Single Device
● Viewing the Deletion Logs for Multiple Devices
● Viewing the Deletion Log on a Mobile Device

Viewing the Deletion Log for a Single Device

To download and view the Deletion Log file:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link for the appropriate Data Delete
operation.

2. On the Data Delete Details page, click View deletion log.

3. The File Download dialog opens, where you take one of the following actions:

● Click Open to open the log file.
● Click Save to save the file to your local device.

The log file is in text (.txt) format and can be viewed using any text file editor.

Viewing the Deletion Logs for Multiple Devices

To download a .ZIP file containing the log files for multiple Data Delete operations:

1. On the Data Delete Summary page in the results grid, do one of the following:

● To view the log file for one or more completed Data Delete operations, select the checkbox
next to each Data Delete operation.

● To view the log files for all completed Data Delete operations on the current page, select the
checkbox next to Identifier in the top row of the results grid.

2. Click Download Log Files for Selected Devices.

3. If the Download Log File(s) for Selected Devices dialog opens, click Download.

NOTE This dialog is shown only if you selected one or more Data Delete operations that do not
have a status of Completed, Log File Uploaded.

4. The File Download dialog opens, where you take one of the following actions:

● Click Open to extract the .ZIP file and view the individual log files.
● Click Save to save the .ZIP file to your local device.

The individual log files are in text (.txt) format and can be viewed using any text file editor.
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Viewing the Deletion Log on a Mobile Device

To download and view the log file on a mobile device:

1. On the Data Delete Summary Report page, click the view link for the appropriate Data Delete
operation.

2. On the Data Delete Details page, click View deletion log.

3. In the File Download dialog, click Save to save the file to your local device.

4. Save the log file with an .xml file extension.

You can view the log file using any XML viewer or a web browser.
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Chapter 10: Using Device Freeze

The Device Freeze feature lets Security Administrators and Security Power Users target specific devices
and show a full screen message restricting users from operating the device.

NOTE Depending on the configuration of your account, the Device Freeze functionality described in this
chapter may not be available.

The Device Freeze operation happens at the operating system (OS) level and, when it is in effect, a full
screen message shows on the device. When you freeze a device, only the selected message is shown
on-screen and no Windows components (such as Task Manager) are accessible. Windows continues to
run in the background and the user is able to switch between Windows by pressing Alt+Tab keys to save
any open documents or close any windows open at the time.

The Device Freeze feature is persistent. The frozen state persists on device reboot even when the device
is rebooted in safe mode. The freeze shows again when the OS reloads. If a user reinstalls the OS, the
device freezes again when the agent self-heals.

Security Administrators and Security Power Users can manage Device Freeze operations in the following
ways:

● Submit Device Freeze requests
● Create and manage Device Freeze offline policies
● Track the Device Freeze status of devices
● Unfreeze a frozen device

NOTE Security Power Users can perform Device Freeze operations on only those devices that belong
to the Device Group to which they are assigned.

This chapter includes the following sections:
● Minimum System Requirements
● Working with Device Freeze Requests
● Managing Device Freeze Offline Policies
● Tracking Device Freeze Status
● Unfreezing a Frozen Device
● Managing Custom Device Freeze Messages

Minimum System Requirements
Currently, the Device Freeze feature is available for devices that meet the following minimum system
requirements:

● Operating systems: the targeted device must be running a supported version (open the Absolute
console's help system and search for supported platforms for managed devices) of one of the
following operating systems:

– Windows
– macOS
– Android
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– Chrome OS (installed on Chromebooks only)

NOTE Device Freeze offline policies are supported on Windows devices only.

● Agent: For Windows, Mac, and Android devices, the targeted device must have an agent status
of Active, meaning that the agent is installed and regularly calling in to the Absolute Monitoring
Center.

● Chromebook extension: The Chromebook extension must be activated on the targeted device,
meaning that the extension is deployed and regularly calling in to the Absolute Monitoring Center.

Working with Device Freeze Requests
Authorized security personnel can submit a Device Freeze request, which is associated with a Device
Freeze message, on any device in their account. The device can be set to freeze on the next agent call,
or on a specific date in the future. You need an authorization code to request a Device Freeze. For more
information, see "Requesting a Security Authorization Code" on page 206.

When initiated, the Device Freeze operation runs on the next agent call, even if the user does not log in
to the operating system. If a system restart interrupts the Device Freeze operation, the freeze persists on
the device on restart and when the operating system loads. When a device is frozen, you can either use
the Absolute console to unfreeze it or generate a passcode to let users manually unfreeze the device. For
more information, see the following topics:

● "Viewing the Unfreeze Passcode" on page 262
● "Unfreezing a Frozen Device" on page 261

IMPORTANT If you initiate a Device Freeze on a device with an outstanding Data Delete request or
initiate a Data Delete Request on a device that has an outstanding Device Freeze request, the Device
Freeze request is initiated after the Data Delete request is completed.
However, you can't submit a Device Freeze request for the following devices:
- Windows devices with an outstanding Device End of Life - Data Delete request
- Mac devices with an outstanding All Files - Security Data Delete request
- Devices with an open Investigation Report

This section provides information on the following topics:
● Requesting a Device Freeze
● Cancelling a Device Freeze Request
● Removing Device Freeze Request Details

NOTE You can create Alerts to notify you when these security actions are initiated. For more
information, see "Creating New Custom Alerts" on page 19.
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Requesting a Device Freeze
NOTE The following instructions presume you have already signed and delivered the Security
Administration Authorization Agreement to Absolute and that you have selected your Security
Authentication Method. For more information, see "Security Administration Authorization Agreement" on
page 201.

To request a Device Freeze:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Request Device Freeze to open the Request
Device Freeze page.

2. If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, at the Request
Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your e-mail for themessage.

3. In the Request Name field, enter an appropriate name for your Device Freeze request. This
value does not need to be unique.

4. Click Select devices.

5. On the Select devices dialog, select one or more devices by doing the following:

a) In theWhere Group is field, open the list and select the appropriate Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the device group
to which you are assigned.

b) In the Please select a field field, open the list and select one of the following filter criterion:
○ Identifier: a unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: the name assigned to the device in the operating system.
○ Username: the unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device.
○ Serial Number: the serial number of the device or other hardware.
○ Asset Number: the identification number associated with a device in the Absolute

console.
○ IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if

applicable
○ Subscriber ID: also known as International Mobile Subscriber Identity (IMSI), the unique

identifier associated with the subscriber
○ Phone Number: the phone number associated with the mobile device, if applicable

c) If you want to show devices that meet specific criteria, enter the appropriate information in
the remaining two fields. For example, you may want to show only those devices where the
Username field begins with the letters Admin.
Alternatively, to show all devices in the selected Device Group, leave these two fields blank.

d) Click Filter. The Select devices dialog refreshes to show a list of devices that match your
criteria.

e) Select the appropriate devices by doing one of the following:
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● To select individual devices, select the checkbox for each device.
● To select all devices shown on this page, select the checkbox in the header.
● To select all devices in this device group, hover your mouse over the down arrow in the

checkbox in the header. Click the Select All <n> Records (where <n> is the number of
records) to select all of the devices that meet the filter criteria you set earlier.

f) With the appropriate devices selected, click Select devices. The Request Device Freeze
page refreshes with a list of all selected devices.

NOTE If you find that the list of selected devices includes devices that were included in error,
you can remove these devices from the list. To remove such devices, click the Remove link in
the last column for the appropriate device. The Request Device Freeze page refreshes to show
the updated list of devices.

6. In the Select a message field, open the list and select the message you want to associate with
this Device Freeze request. A preview of the message shows in the Preview of the message
field.

7. In the Schedule Freeze Date area, click the field and select one of the following options to
specify when you want the freeze to occur:

● To freeze the selected devices the next time they successfully connect to the Absolute
Monitoring Center, select On next agent call.

● To schedule the selected devices to be frozen on a future date:
i) Select On or after date.
ii) In the date field, enter a date in the defined date format, or click the Calendar icon and

select a date. Any future date within one year of the current date is supported.

NOTE Each device will be frozen on its first successful connection to the Absolute
Monitoring Center on or after the selected date.

8. In the Select a Passcode Option area, do the following:

a) Click the Select code length field and select the length of the passcode. The options are 4
digits and 8 digits.

NOTE If you are freezing one or more Android devices, select 4 digits.

b) Select one of the following options for generating the unfreeze passcode:
● Generate a different random passcode for each device to auto-generate and use a

different unlock passcode for each of the targeted devices.
● Generate the same random passcode for each device to auto-generate and use the

same unlock passcode for each of the targeted devices.
● Specify a numeric passcode of the selected length for each device to enter a

custom passcode to use for all devices in this request. Enter the passcode in the field,
ensuring that the length of the passcode matches the option you selected in step a.

For more information about the unfreeze passcode, see "Viewing the Unfreeze Passcode" on
page 262.
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9. If the Custom Action Fields area shows, complete the fields, as required, to add additional
information about this Device Freeze request.

NOTE For more information about adding, editing, and removing Custom Action Fields, see
"Managing Custom Action Fields" on page 206.

10. At the Email Notification area, do the following:

a) If you want to receive a notification when the Device Freeze status of any of the devices
changes, select the Send me status updates for each device checkbox.

b) To send status update notifications to other users, in the field type the e-mail address of
each contact, separated by a semicolon.

NOTE If the request applies to multiple devices, you may receive numerous email messages.

11. The Force reboot before freezing device (Windows Devices Only) checkbox is selected by
default. This setting forces the device to reboot when the Device Freeze request is deployed,
which prevents the current user from switching between applications and saving their work. It
also enables the Device Freeze message to show on the device before a user attempts to log in
to the operating system.

If your targeted device is running theWindows operating system, ensure that you leave this
checkbox selected.

NOTE Devices running Mac operating systems automatically reboot when the Device Freeze
request runs, regardless of whether this checkbox is selected or not.

12. At the Consent to Install Software area, select the checkbox to indicate that you consent to the
installation of additional software components on the selected devices for the purpose of
processing the Device Freeze.

13. Click Submit, to refresh the Request Device Freeze page and show the Provide
Authentication area, where you do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

For more information, see "Security Authentication Methods" on page 204.

14. Click OK.

The Device Freeze request is created.

IMPORTANT After you click OK on the Provide Authentication page, you cannot change the
Device Freeze Request. However, you can cancel the request, provided it has was not started
on the targeted device. See "Managing Custom Device Freeze Messages" on page 264.

15. If the request is not scheduled to occur at a future date and the device is RTT enabled, a dialog
opens prompting you to force a call to the device using MCIC. If necessary, force a call to the
device. For more information, see "Initiating a Forced Call" on page 191.
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When the device receives and processes the SMS message, depending upon the Device Freeze
defaults set for the account, the device freezes.

Depending on the option you selected in the Schedule Freeze Date area, one of the following scenarios
applies:

● If you selected On next agent call, the request has a status of Freeze Requested and the
device is frozen on the next successful agent call.

● If you selected On or after date, the request has a status of Scheduled Freeze Pending and the
device will be frozen on the first successful agent call that occurs on or after the selected date.

Cancelling a Device Freeze Request
You cannot file an Investigation Report for a stolen device until all outstanding freeze requests are
completed or cancelled.

If the stolen device is frozen, you need to unfreeze it before you can submit an Investigation Report. To
submit an unfreeze request to return the frozen device to an operational state, follow the task,
"Unfreezing a Frozen Device" on page 261..

IMPORTANT You can cancel a Device Freeze request before it is deployed on the targeted device;
therefore the Device Freeze request must have a status of Freeze Requested, Scheduled Freeze
Pending, or Freeze Scheduled.

You can cancel the Device Freeze request for a single device or for multiple devices:
● Cancelling a Device Freeze Request For a Single Device
● Cancelling Device Freeze Requests For Multiple Devices

Cancelling a Device Freeze Request For a Single Device

To cancel a Device Freeze request for a single device:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page at the Search Criteria area, enter all appropriate
criteria and click Show results.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that contain a Device Freeze request.

3. At the far right side of the grid click the Edit or View link for the appropriate device.

4. The Device Freeze Details page opens to show the details for the selected request. Click
Cancel Request. The Device Freeze request is cancelled.

Cancelling Device Freeze Requests For Multiple Devices

To cancel the Device Freeze requests for multiple devices at the same time:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page at the and the Device Freeze Status is area,
select the Frozen checkbox and clear all other checkboxes.
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3. Enter all other appropriate criteria and click Show results.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that match your search criteria.

4. Select the devices in one of the following ways:

● This Page Only: in the leftmost column of the top row of the results grid select the
checkbox to select only those devices that show on the current page of the Device Freeze
Summary Report results grid.

● Select All Records: hover your mouse over the list button in the leftmost column of the top
row of the results grid and click the Select All <n> Records link, where <n> is the total
number of devices that match your filter criteria. These devices show up on different pages
of the Device Freeze Summary Report results grid.

The Device Freeze Summary Report refreshes to show the checkboxes for the selected devices
checked.

5. Click Edit selected devices to open the Edit Selected Devices dialog.

6. In the Action column of the Freeze Requested row, open the list and select Cancel Request.

7. Click Submit. The Device Freeze requests for all selected devices are cancelled.

Removing Device Freeze Request Details
In certain circumstances, you may no longer need to save the details of a particular Device Freeze
Request. Some examples include when a Device Freeze Request is cancelled or completed, or when the
device is recovered successfully.

WARNING! Exercise caution when removing the details of a Device Freeze Request because when
removed, you cannot restore these details.

You can remove the details of the Device Freeze Request for a single device or for multiple devices:
● Removing Details of a Single Device Freeze Request
● Removing Details of Multiple Device Freeze Requests

Removing Details of a Single Device Freeze Request

To remove details of a single Device Freeze Request:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page enter all appropriate criteria and click Show
results.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that contain a Device Freeze request.

3. Click the View or Edit link for the appropriate request. The Device Freeze Details page opens to
show the details for the selected request.

4. Click Remove Details. The Confirm Removal of Device Freeze Details page opens.

5. Click OK. The Device Freeze Request details are deleted from the Absolute console.
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Removing Details of Multiple Device Freeze Requests

To remove details of multiple Device Freeze Requests:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page at the and the Device Freeze Status is area,
select the Unfrozen With Agent Call, Request Cancelled, and Unfrozen With Passcode
checkboxes. Clear all other checkboxes.

3. Enter all other appropriate criteria on this page, and then click Show results.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that match each selected Device Freeze Status.

4. Select the devices in one of the following ways:

● This Page Only: in the leftmost column of the top row of the results grid and select the
checkbox to select only those devices that show on the current page of the Device Freeze
Summary Report results grid.

● Select All Records by hovering your mouse over the list button in the leftmost column of
the top row of the results grid and clicking the Select All <n> Records link, where <n> is
the total number of devices that match your filter criteria. These devices show up on different
pages of the Device Freeze Summary Report results grid.

The Device Freeze Summary Report refreshes to show the selected devices.

5. Click Edit selected devices to open the Edit Selected Devices dialog.

6. In the Action list for each Device Status, select Remove Details.

7. Click Submit. The Device Freeze Request details for all selected devices are deleted from the
Absolute console.

Managing Device Freeze Offline Policies
Authorized security personnel can create a Device Freeze offline policy to freeze devices that have not
contacted the Monitoring Center for a specified number of days. Offline policies ensure that your
managed devices are protected even when a device is powered off or a network connection is not
available.

Depending on the needs of your organization, you may want to create one offline policy and apply it to all
of your managed devices, or create multiple offline policies, with different settings, and assign groups of
devices to each of them. You can also designate an offline policy as the default policy to apply
automatically to newly activated devices.

A new offline policy is activated on its associated devices on the next agent call. The policy’s Timer then
begins to count down on each device. You can set the Timer Period to any value between 4 days and
365 days, and it is reset after each successful agent call. If a device does not call the Monitoring Center
before the Timer Period elapses, the device is frozen and an email notification is sent to the Security
Administrator or Security Power User who created the offline policy.

Devices that are frozen by an offline policy are included on the Device Freeze Summary Report. You can
view these devices and unfreeze them as required.

NOTE Device Freeze offline policies are supported on Windows devices only.
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This section provides information on the following topics:
● Creating a Device Freeze Offline Policy
● Working with Existing Offline Policies
● Searching for a Device Freeze Offline Policy
● Editing a Device Freeze Offline Policy
● Designating a Default Offline Policy
● Managing Devices Associated with a Device Freeze Offline Policy
● Deleting a Device Freeze Offline Policy

Creating a Device FreezeOffline Policy

To create a Device Freeze offline policy and assign devices to it:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Create a Device Freeze Offline Policy.

2. If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, at the Request
Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your e-mail for themessage.

3. Under Policy information, enter the following information:

a) Type a name in the Policy Name field and click the Check name availability link to verify
that the name you typed is not in use.

b) Enter a Policy Description.
c) In the Timer Period field type the number of days that must elapse before a device

associated with this policy is frozen. Values between 4 days and 365 days are supported.

4. Click the Freeze Message field and select the message you want to show on a device when it is
frozen. The message text shows in the Preview of the message field.

If the appropriate message does not exist, click theCreate Message link to create a new one. For
more information, see "Creating a Custom Device Freeze Message" on page 264.

5. Under Timer Action, select one of the following options:

● Freeze immediately: After the Timer Period elapses, a forced restart occurs on the device
to freeze it immediately.

● Freeze on next restart: After the Timer Period elapses, the device is frozen the next time it
is started. This is the default option.

6. In the Passcode Options area, select one of the following options:

● Generate a different random passcode for each device to auto-generate and use a
different unlock passcode for each of the targeted devices.

● Generate the same random passcode for each device to auto-generate and use the same
unlock passcode for each of the targeted devices.

● Specify an 8-digit passcode for each device to use a previously generated or custom
passcode. Click the field and enter (or copy and paste) the passcode to use on each device.
For more information, see "Viewing the Unfreeze Passcode" on page 262.
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7. If you want to assign this Device Freeze offline policy to each newly activated device, select the
checkbox next to Default policy for newly activated devices.

If this option is disabled, another offline policy is already set as the default. To set this policy as the
default, you need to remove this designation from the other policy and then set the option here. For
more information, see "Designating a Default Offline Policy" on page 250.

8. Click Save Policy and in the Provide Authentication dialog, do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

9. Click OK. A message confirms that the offline policy is created.

10. Do one of the following, depending on whether you want to associate devices with the offline
policy:

● If you do not want to add devices at this time, click Back.
TheManage Device Freeze Policies page opens. The status of the offline policy is set to
Inactive until the policy is assigned to one or more devices. For more information about adding
devices to an existing offline policy, see "Adding Devices to an Offline Policy" on page 252.

● If you want to add devices to the offline policy, do the following:
i) If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, you need to

request a second authorization code to add devices to the new offline policy. Under
Policy Members, at the Request Authorization Code area, click Request Code.
A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-
email address. Check your e-mail for themessage.

ii) Click Add Devices. A dialog opens.
iii) On the Choose devices to add to this policy dialog, open the where Group is list

and select the appropriate Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device
Group to which you are assigned.

iv) In the Please select a field field, open the list and select a filter criterion.
v) If you want to show devices that meet specific criteria, enter the appropriate information

in the remaining two fields. For example, you may want to show only those devices
where the Username field begins with the letters Admin.
Alternatively, to show all devices in the selected Device Group, leave these remaining two
fields blank.

vi) By default, the list of devices in the results grid is limited to only those devices that are
eligible for assignment to an offline policy. If you want to show all devices that match the
criteria you specified, clear the Show eligible devices only checkbox.

NOTE A device may be associated with only one offline policy.

vii) Click Filter. The Choose devices to add to this policy dialog refreshes to show a list
of devices matching your criteria.
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viii) Select the devices that you want to add:
○ To select individual devices, select the checkbox next to each device you want to

add.
○ To select all devices on this page of the table, select the Select All checkbox.

NOTE You can change the number of records shown per page. For more information,
see "Changing the Number of Records That Show in a Report" on page 84.

ix) Select the checkbox to indicate that you consent to the installation of additional software
components on the selected devices to enable the Device Freeze offline policy.

x) Click Choose device(s) and in the Provide Authentication dialog, do one of the
following:
○ If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your

Password and Authorization Code.
○ If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your

Password and SecurID Token Code.

xi) Click OK.
The dialog closes and the results grid on theManage Device Freeze Policies page refreshes to
show the devices you added.

The policy is applied to the added devices on the next successful agent call. In the interim,
each device's status is set to Assignment Pending.

Going forward, if a device fails to call theMonitoring Center before the Timer Period elapses,
the device is frozen and an email notification is sent to the Security Administrator or Security
Power User who created the offline policy.

Working with Existing Offline Policies
You can use the Manage Device Freeze Offline Policies page to create new offline policies, view and edit
existing offline policies, and manage the devices associated with an offline policy.

To view the list of existing Device Freeze offline policies, and perform actions on them:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Manage Device Freeze Offline Policies.

TheManage Device FreezeOffline Policies page opens to show the list of existing policies. The
following information shows in the table for each policy:

● Policy Name: the name assigned to the policy.
● Device Count: the number of devices associated with the policy.
● Description: a description of the policy.
● Created By: the username of the user who created the policy.
● Last Modified: the date and time when the policy was last updated.
● Status: the current status of the offline policy. Possible values are Active and Inactive.
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NOTE A status of Inactive indicates that the offline policy is deleted, but one or more of its
associated devices have not yet called the Monitoring Center to receive the update. After all
devices make an agent call, the policy is removed from the system. For more information,
see "Deleting a Device Freeze Offline Policy" on page 254.

● Default Policy: you can set only one policy as the Default Policy. A value of Yes indicates
that the policy is designated as the default policy to be assigned to all newly activated
devices.

From theManage Device FreezeOffline Policies page you can perform the following tasks if you
are logged in as a Security Administrator or Security Power User:

● To search for an offline policy, enter Search Criteria and click Show results. For more
information, see "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

● To open an offline policy for editing, in the results grid click the Policy Name link. For more
information, see "Editing a Device Freeze Offline Policy" on page 249.

● To add or remove devices, in the results grid click the Policy Name link. For more
information, see "Managing Devices Associated with a Device Freeze Offline Policy" on
page 251.

● To create a new offline policy, click New policy. The Create and Edit Device Freeze Offline
Policy page opens. For more information, see "Creating a Device Freeze Offline Policy" on
page 245.

● To download the list of policies, click . For more information, see "Downloading Reports"
on page 96.

● To print the current page of the list of policies, click . For more information, see "Printing
Reports" on page 94.

● To save the filters you used to generate the list of policies, click . For more information,
see "Saving Report Filters" on page 95.

Searching for a Device FreezeOffline Policy

To search for a Device Freeze offline policy:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Manage Device Freeze Offline Policies.

2. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the policy that you want to view
using any of the Search Criteria fields as follows:

● In the Policy Name is or contains field, enter the name of the offline policy.
● In the and Policy Description is or contains field, enter several letters that you know are

in the offline policy description.
● Click the field next to or the policy contains a device where the field, select the

appropriate field from the list, and then in the is or contains field, either use Choose or
enter the appropriate value for the offline policy you want to view.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the results of the search.
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Editing a Device FreezeOffline Policy
You can change the settings for an offline policy at any time. If you make changes to the Timer Period,
Freeze Message, or Timer Action settings, your changes are effective on the offline policy’s devices after
the next agent call.

NOTE To change the devices associated with an offline policy, see "Managing Devices Associated with
a Device Freeze Offline Policy" on page 251.

To edit a Device Freeze offline policy:

1. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the policy that you want to edit.
See "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

2. In the results grid, click the Policy Name for the policy you want to edit. The Edit a Device
Freeze Offline Policy page opens.

3. If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, at the Request
Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your e-mail for themessage.

4. Under Policy information, edit the following information, as required:

a) Edit the name in the Policy Name field and click the Check name availability link to verify
that the name you typed is not in use.

b) Edit the Policy Description.
c) In the Timer Period field edit the number of days that must elapse before a device is frozen.

Values between 4 days and 365 days are supported.

5. Click the Freeze Message field and select the message you want to show on a device when it is
frozen. The message text shows in the Preview of the message field.

If the appropriate message does not exist, click theCreate Message link to create a new one. For
more information, see "Creating a Custom Device Freeze Message" on page 264.

6. Under Timer Action, select one of the following options:

● Freeze immediately: After the Timer Period elapses, a forced restart occurs on the device
to freeze the device immediately.

● Freeze on next restart: After the Timer Period elapses, the device is frozen the next time it
is started. This is the default option.

7. A passcode is used to unfreeze a frozen device. In the Passcode Options area, select one of
the following options:

● Generate a different random passcode for each device to auto-generate and use a
different unlock passcode for each device.

● Generate the same random passcode for each device to auto-generate and use the same
unlock passcode for each device.

● Specify an 8-digit passcode for each device to use a previously generated or custom
passcode. Click the field and enter (or copy and paste) the passcode to use on each device.
For more information, see "Viewing the Unfreeze Passcode" on page 262.
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8. If you want to assign this offline policy to each newly activated device, select the checkbox next
to Default policy for newly activated devices.

NOTE If this option is disabled, another Device Freeze offline policy is already set as the
default policy. To set the policy you are editing as the default, you need to remove this
designation from the other policy and then set the option here. For more information, see
"Designating a Default Offline Policy" on page 250.

9. Click Save Policy and in the Provide Authentication dialog, do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

10. Click OK. A message confirms that the policy is edited.

The offline policy is updated on each device on the next agent call. In the interim, the device’s
status is set to Update Pending.

NOTE If a device is frozen, the policy on that device is updated after the device is unfrozen.

Designating a Default Offline Policy
You can designate an offline policy as the default policy to be assigned to all newly activated devices.
You can set only one policy as the default policy.

To designate a policy as the default policy:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Manage Device Freeze Offline Policies.

TheManage Device FreezeOffline Policies page opens to show the list of existing policies.

2. In the results grid, review the values in the Default Policy column to determine if a policy is
already set as the Default Policy (column value is set to Yes).

3. Do one of the following:

● If no policies are set as the default policy, go to step 4.
● If an offline policy is set as the default policy and you want to designate another policy as the

default, do the following:
i) Click the Policy Name link of the policy that is currently set as the default policy. The

Edit a Device Freeze Offline Policy page opens.
ii) If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, at the Request

Authorization Code area, click Request Code.
A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-
email address. Check your e-mail for themessage.

iii) Clear the checkbox next to Default policy for newly activated devices.
iv) Click Save Policy and in the Provide Authentication dialog, do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.
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● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your
Password and SecurID Token Code.

v) Click OK.

4. Click the Policy Name link of the policy that you want to set as the default policy. The Edit a
Device Freeze Offline Policy page opens.

5. If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, at the Request
Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your e-mail for themessage.

6. Select the checkbox next to Default policy for newly activated devices.

7. Click Save Policy and in the Provide Authentication dialog, do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

8. Click OK.

As new devices are activated, the offline policy is applied on each device. Going forward, if a device
fails to call theMonitoring Center before the offline policy’s Timer Period elapses, the device is
frozen automatically and an email notification is sent to the Security Administrator or Security
Power User who created the offline policy.

Managing Devices Associated with a Device FreezeOffline Policy
You can view details about an offline policy’s devices. You can also add devices to an existing offline
policy or remove devices.

NOTE You can associate a device with only one offline policy.

This section describes the following tasks:
● Viewing Devices Associated With an Offline Policy
● Adding Devices to an Offline Policy
● Removing Devices from an Offline Policy

Viewing Devices Associated With an Offline Policy

To view the devices associated with a Device Freeze offline policy:

1. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the offline policy that you want to
view. For more information, see "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

2. In the results grid, click the appropriate Policy Name link to open the policy.

3. Scroll to the Policy Members area. The results grid shows the devices associated with this
policy.

4. Review the list of devices and their associated device details. A device may have any of the
following statuses:
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● Assignment Pending: the policy is assigned to the device in the Absolute console, but the
device has not yet called the Monitoring Center. After a successful agent call, the offline
policy is activated on the device and the device’s status is updated to Assigned.

● Assigned: the offline policy is deployed to the device and the Timer is running.
● Update Pending: the offline policy was edited, but the device has not yet called the

Monitoring Center. After a successful agent call, the offline policy is updated on the device
and the status is updated to Assigned.

● Removal Pending: the device was removed from an offline policy, but the device has not
yet called the Monitoring Center. After a successful agent call, the device is removed from
the offline policy's list of associated devices on the Manage Device Freeze Offline Policies
page.

5. To find a specific device, type an Identifier, Device Name, Username, or Serial Number in the
text field and click Filter Members.

6. To sort the list by specific information, such as Username, click the appropriate column header.
To reverse the sort order, click the column header again.

Adding Devices to an Offline Policy
You can add devices to an existing offline policy at any time. The policy is activated on the device at the
next agent call.

NOTE You can associate a device with only one offline policy.

To add devices to a Device Freeze offline policy:

1. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the offline policy that you want to
add devices to. See "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

2. In the results grid, click the appropriate Policy Name link to open the offline policy.

3. If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, under Policy Members,
at the Request Authorization Code area, click Request Code.

A confirmationmessage indicates that an authorization code is requested and sent to your-email
address. Check your e-mail for themessage.

4. The results grid shows the devices currently associated with this offline policy. Click Add
Devices.

5. On the Choose devices to add to this policy dialog, open the where Group is list and select
the appropriate Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group to
which you are assigned.

6. In the Please select a field field, open the list and select a filter criterion.

7. If you want to show devices that meet specific criteria, enter the appropriate information in the
remaining two fields. For example, you may want to show only those devices where the
Username field begins with the letters Admin.

Alternatively, to show all devices in the selected Device Group, leave these two fields blank.
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8. By default, the list of devices in the results grid is limited to only those devices that are eligible
for assignment to an offline policy. If you want to show all devices that match the criteria you
specified, clear the Show eligible devices only checkbox.

9. Click Filter. The Choose devices to add to this policy dialog refreshes to show a list of
devices matching your criteria.

10. Select the devices that you want to add:

● To select individual devices, select the checkbox next to each device you want to add.
● To select all devices on this page of the table, select the Select All checkbox.

NOTE You can change the number of records shown per page. See "Changing the Number
of Records That Show in a Report" on page 84.

11. Select the checkbox to indicate that you consent to the installation of additional software
components on the selected devices to enable the Device Freeze offline policy.

12. Click Choose devices and in the Provide Authentication dialog, do one of the following:

● If your Security Authentication Method is E-mailed Authorization Codes, enter your
Password and Authorization Code.

● If your Security Authentication Method is RSA SecurID tokens, enter your Password and
SecurID Token Code.

13. Click OK.

The dialog closes and the results grid refreshes to show the devices you added. The offline policy
is assigned to each device on the next successful agent call. In the interim, the device’s status is
set to Assignment Pending.

Going forward, if a device fails to call theMonitoring Center before the offline policy’s Timer Period
elapses, the device is frozen and an email notification is sent to the Security Administrator or
Security Power User who created the offline policy.

Removing Devices from an Offline Policy
You may need to remove devices from an existing offline policy. For example, you cannot submit a
Investigation Report on a device until the device is removed from its offline policy.

NOTE If a device’s status is Frozen By Policy, or a change to this status is imminent, you cannot
remove the device from the offline policy.

To remove devices from a Device Freeze offline policy:

1. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the policy from which you want
to remove devices. See "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

2. In the results grid, click the appropriate Policy Name link to open the offline policy.

3. Scroll to the Policy Members area. The results grid shows the devices associated with this
offline policy.

4. Select the devices that you want to remove:

● To select individual devices, select the checkbox next to each device you want to add.
● To select all devices on this page of the table, select the Select All checkbox.
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NOTE You can change the number of records shown per page. See "Changing the Number
of Records That Show in a Report" on page 84.

5. Click Remove Selected Devices.

A message confirms that the selected devices are removed from the offline policy, but the offline
policy is not removed from the device until the next successful agent call. In the interim, the
device’s status is set to Removal Pending.

NOTE Devices that are removed from an offline policy are not frozen if they are offline for a period of
time. To ensure that your managed devices are protected at all times, add these removed devices to
another offline policy.

Deleting a Device FreezeOffline Policy
If a Device Freeze offline policy is no longer required you can delete it.

When you delete an offline policy the policy's status is set to Inactive while it waits for its devices to call
the Monitoring Center and receive the update to the policy. After the policy is removed from all of its
devices, the policy is deleted from the system.

NOTE The devices that were associated with a deleted policy are not frozen if they are offline for a
period of time. To ensure that these devices are protected at all times, add these devices to another
offline policy. For more information, see "Adding Devices to an Offline Policy" on page 252.

To delete a Device Freeze offline policy:

1. On the Manage Device Freeze Offline Policies page, search for the offline policy that you want to
delete. See "Searching for a Device Freeze Offline Policy" on page 248.

2. In the results grid, click the appropriate Policy Name link to open the offline policy.

3. Click Delete Policy.

4. On the confirmation message click Delete Policy.

On theManage Device FreezeOffline Policies page, the offline policy's status is changed to
Inactive and each device's policy status is changed to Removal Pending.

On the next successful agent call the offline policy is removed from each device. After the offline
policy is removed from all of the policy's devices, the policy is deleted from the system.

IMPORTANT The policy cannot be removed from devices with a status of Frozen By Policy.
You need to unfreeze these devices before the policy can be deleted. For more information about
unfreezing frozen devices, see "Unfreezing a Frozen Device" on page 261.

Tracking Device Freeze Status
You can view near real-time status updates on the progress of Device Freeze requests and Device
Freeze offline policies. The Device Freeze Summary Report shows all devices that have had a Device
Freeze requested or are associated with an offline policy. You can filter this report by Device Freeze
status to view specific devices.

Chapter 10: Using Device Freeze Absolute User Guide

Absolute 7.x 254

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2864



NOTE To view an audit log of completed security actions related to Device Freeze requests, see
"Security Audit Logs Report" on page 184. To export a report that provides statistics on Device Freeze
requests submitted for your account, see "Security Posture Report" on page 154.

This section provides information on the following topics:
● Viewing Device Freeze Status
● Viewing Device Freeze Requests
● Viewing Devices Frozen by an Offline Policy

Viewing Device Freeze Status

To view the status of all Device Freeze requests:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page at the Search Criteria area, set the preferred
filtering and display options for the results using one or more of the following criteria:

● To filter results by device group, in the Group is field open the list and select the appropriate
Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group
to which you are assigned.

● To filter results by a specific Identifier, IMEI, Subscriber ID, Phone Number, Make,
Model, Serial Number, or custom field (if applicable), in the and the field open the list and
select the value type.
In the is or contains field enter the value to search for or use theChoose feature. For more
information on theChoose feature, see "Editing Asset Information" on page 84.

● To filter results by request name or policy name, in the and the Request Name/Policy
Name is or contains field enter all or part of the name.

● To filter results by the date the Device Freeze was requested, at the and the Requested
Date area, do one of the following:
○ In the in the last <n> days field, click the option and enter the appropriate number of

days. Any value from 1 through 365 is appropriate. A higher value in this field will result
in a larger report and will take longer to generate results.

○ In the between field, click the option and enter the dates (dd/mm/yyyy) or click the
Calendar icon to open the calendar dialog. Enter the dates in chronological order, with
the earliest date entered first and the later date entered second.

● To filter by status, in the and the Device Freeze Status is area, select one or more
checkboxes from these possible values:
○ Freeze Requested: the request was submitted and is in a transitory state when waiting

for an agent call or when the instruction setup process is running on the targeted device.
○ Frozen By Request: the Device Freeze instructions were sent to the targeted device

and the freeze message shows on the targeted device.
○ Unfreeze Requested: instructions to unfreeze the frozen device are queued and are sent

to the device on the next agent call. This status is typically set when an unfreeze
request is set using the Absolute console.
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○ Frozen By Policy: the device was frozen by a Device Freeze offline policy because it
did not make contact with the Monitoring Center before the policy’s Timer Period
elapsed. The freeze message shows on the targeted device.

○ Unfrozen with Agent Call: the device was unfrozen by sending an unfreeze request on
the next agent call.

○ Request Cancelled: the Device Freeze request was cancelled.
○ Unfrozen with Passcode: the end user has unfrozen the device by entering a

Passcode on the frozen device.
○ Pending:

– For Device Freeze requests, the request is pending because a Data Delete operation
is being processed on the device. The device is frozen after the Data Delete
operation is completed.

– For offline policies, the policy is pending because a Device Freeze request was
submitted on the device. After the request is processed, the status is changed to
Policy Assigned.

○ Policy Assigned: a Device Freeze offline policy is assigned to the device. If the device
does not make contact with the Monitoring Center before the policy’s Timer Period
elapses, the device is frozen.

○ Processing: the Device Freeze request was sent to the device and is in progress.

○ Scheduled Freeze Pending: the submitted Device Freeze request is scheduled to
occur on or after a future date. When the scheduled date is reached, the status changes
to Freeze Scheduled.

○ Freeze Scheduled: the current date equals or exceeds the date on which the device is
scheduled to be frozen. After the device makes a successful call to the Monitoring
Center, the device is frozen.

○ Frozen by Scheduled Freeze: the device was frozen by a Device Freeze request that
was scheduled to occur on or after a specified date.

3. Click Show results to regenerate the report using the specified criteria.

The Device Freeze Summary Report shows all devices that have a Device Freeze requested. For
each device listed, the Device Freeze Summary Report includes the following information:

● Identifier: the targeted device’s Identifier
● Request ID: the identifier assigned to the Device Freeze request by the system.
● Request Name/Policy Name: the name assigned to this Device Freeze request, or the

name of the Device Freeze offline policy assigned to the device
● Make: the targeted device’s make
● Model: the targeted device’s model
● Serial Number: the targeted device’s serial number
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number of the device, if applicable
● Subscriber ID: the unique identifier associated with the subscriber at the time the Device

Freeze was requested. This identifier is also known as the International Mobile Subscriber
Identity (IMSI).

● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, at the time the
Device Freeze was requested

● Requested on: the date and time when the Device Freeze request was submitted
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● Requested By: the username of the Security Administrator or Security Power User who
submitted the request

● Timer Period (days): the duration of the Timer Period in number of days. Possible values
are between 4 and 365 days. This column applies to only those devices that are associated
with a Device Freeze offline policy.

● Timer Action: the action to perform if the Timer Period elapses on a device. This column
applies to only those devices that are associated with a Device Freeze offline policy.

● Status: the current status of the device’s Device Freeze request or Device Freeze offline
policy.

● Scheduled for: the date when a Device Freeze request is set to be processed. The device
is frozen on the first successful agent call on or after this date.

NOTE The Scheduled for column applies only to Device Freeze requests that are
scheduled to occur on or after a future date. See step 7 in "Requesting a Device Freeze" on
page 239.

● Passcode: the passcode used to unfreeze a device manually. For more information, see
"Using an Unfreeze Passcode on the Targeted Device" on page 262.

NOTE If Custom Action Fields are associated with the Device Freeze request, a column for
each custom field shows on the far right of the report. For more information, see "Managing
Custom Action Fields" on page 206.

You can perform the following additional tasks on the generated report, if desired:

● To download the report, click . For more information, see "Downloading Reports" on page
96.

NOTE Depending on your account, the Download icon may not be available.

● To print the current page of the report, click . For more information, see "Printing Reports"
on page 94.

● To save the filters you used to generate the report, click . For more information, see
"Saving Report Filters" on page 95.

Viewing Device Freeze Requests

To view the status and other details for a Device Freeze request:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page enter all appropriate criteria to generate the report.
See "Viewing Device Freeze Status" on page 255.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that contain a Device Freeze request.

3. Do one of the following, depending on the status of the Device Freeze request:
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● If the status of the Device Freeze request is Policy Assigned, Unfrozen With Agent Call,
Unfrozen With Passcode, or Request Cancelled, click the View link to open the Device
Freeze Details page in a read-only state for the selected request.

● If the status of the Device Freeze request is one of the following, click the Edit or View link
to open the Device Freeze Details page in an editable state for the selected request:

○ Freeze Requested
○ Scheduled Freeze Pending
○ Freeze Scheduled
○ Frozen By Request
○ Frozen By Policy
○ Frozen By Scheduled Freeze
○ Unfreeze Requested
○ Pending

● If the status of the Device Freeze request is Processing and you want to cancel the
request, click Cancel.

Viewing Details about a Device Freeze Request
The Device Freeze Details page contains the following detailed information about the Device Freeze
request:

● Current Status: the current status of the Device Freeze request. Possible values are:
○ Freeze Requested: the request was submitted and is in a transitory state when waiting for

an agent call or when the instruction setup process is running on the targeted device.
○ Frozen By Request: the Device Freeze instructions are sent to the targeted device and the

freeze message is shown on the targeted device.
○ Frozen By Policy: the device was frozen by a Device Freeze offline policy because it did

not make contact with the Monitoring Center before the policy’s Timer Period elapsed. The
freeze message shows on the targeted device.

○ Unfreeze Requested: instructions to unfreeze the frozen device are queued and are sent to
the device on the next agent call. This status is typically set when an unfreeze request is set
using the Absolute console.

○ Unfrozen with Agent Call: the device was unfrozen by sending an unfreeze request on the
next agent call.

○ Unfrozen with Passcode: the end user has unfrozen the device by entering a Pass Code on
the frozen device

○ Pending: the Device Freeze request is pending because a Data Delete operation is being
processed on the device. The device is frozen after the Data Delete operation is completed.

○ Policy Assigned: a Device Freeze offline policy is assigned to the device. If the device
does not make contact with the Monitoring Center before the policy’s Timer Period elapses,
the device is frozen.

○ Processing: the Device Freeze request was sent to the device and is in progress. This
status is used for Device Freeze requests for more than one device.

○ Request Cancelled: the Device Freeze request was cancelled before being deployed to the
targeted device.
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○ Scheduled Freeze Pending: A scheduled Device Freeze request was submitted for the
device. The Device Freeze is scheduled to occur on or after a future date. When the
scheduled date is reached, the status changes to Freeze Scheduled.

○ Freeze Scheduled: A scheduled Device Freeze was submitted for the device. The current
date equals or exceeds the date on which the device is scheduled to freeze. The device will
be frozen after it makes a successful call to the Monitoring Center.

○ Frozen by Scheduled Freeze: the device was frozen by a Device Freeze request that was
scheduled to occur on or after a specified date.

● Scheduled for: the date when the Device Freeze request is set to be processed. The device is
frozen on the first successful agent call on or after this date.

NOTE The Scheduled for field applies only to Device Freeze requests that are scheduled to
occur on or after a future date. See step 7 in "Requesting a Device Freeze" on page 239.

● Identifier: the targeted device’s Identifier
● IMEI: the International Mobile Equipment Identity number of the device, if applicable
● Subscriber ID: the unique identifier associated with the subscriber at the time the Device Freeze

was requested. This identifier is also known as the International Mobile Subscriber Identity
(IMSI).

● Phone Number: the phone number associated with the mobile device, at the time the Device
Freeze was requested

● Make: the targeted device’s make and manufacturer name
● Model: the targeted device’s model
● Serial: the targeted device’s serial number
● Asset: the targeted device’s inventory tracking or asset number as assigned by the network

administrator in the organization
● Last Call: the date and time of the device’s last agent call to the Monitoring Center
● Unfreeze Passcode: the passcode used to unfreeze a device manually. For more information,

see "Using an Unfreeze Passcode on the Targeted Device" on page 262.
● [Custom Action Fields]: shows the value for each custom field, if one or more Custom Action

Fields are associated with the Device Freeze Delete request. For more information, see
"Managing Custom Action Fields" on page 206.

● Status table: the detailed information about the freeze/unfreeze activity on the targeted device.
The following information is shown:
○ Step: the sequential number of the status change
○ Status: the status of the Freeze Request
○ Date: the date and time when the change in status occurred
○ Username: the username of the Security Administrator or Security Power User who

requested the status change

In addition to this information, the Device Freeze Details page contains the following buttons letting you
perform additional tasks, such as:

● Unfreeze device: click to unfreeze a frozen device on the next agent call. For more information,
see "Unfreezing a Device on Agent Call" on page 261.
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● Cancel request: click to cancel a Device Freeze request before the device is frozen. For more
information, see "Managing Custom Device Freeze Messages" on page 264.

● Remove details: click to remove the details of a Device Freeze Request. For more information,
see "Removing Device Freeze Request Details" on page 243.

Viewing Devices Frozen by anOffline Policy
When an offline policy is assigned to a device, and the device fails to contact the Monitoring Center for
the number of days specified in the offline policy’s Timer Period, the device is frozen. Administrators
receive a daily email notification listing the devices that were frozen by an offline policy during the past 24
hours.

NOTE After an e-mail notification is sent for a device no further e-mails are sent, regardless of how
many days the device remains frozen.

In the Device Freeze Summary report, you can view a list of all devices that are currently frozen by an
offline policy and determine which ones you want to unfreeze, and which require further action.

To view devices that are frozen by an offline policy:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. In the Search Criteria location, clear all checkboxes in the and the Device Freeze Status is
area except Frozen By Policy.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show only those devices that are frozen
because they have not contacted the Monitoring Center for the number of days specified in their
policy’s Timer Period.

4. To sort the results by Policy Name, Timer Period, or Timer Action, click the appropriate column
header.

5. To view details about the frozen device, click the Edit or View link. The Device Freeze Details
page opens and shows the following information:

● Current Status: shows Frozen By Policy, which is the current status of the frozen device
● Identifier: the device’s Identifier
● IMEI: not applicable to Windows devices
● Subscriber ID: the unique identifier associated with the subscriber at the time the Device

Freeze was requested. This identifier is also known as the International Mobile Subscriber
Identity (IMSI)

● Phone Number: not applicable to Windows devices
● Make: the device’s make and manufacturer name
● Model: the device’s model
● Serial: the device’s serial number
● Asset: the device’s inventory tracking or asset number as assigned by the network

administrator in the organization
● Last Call: the date and time of the device’s last agent call to the Monitoring Center.
● Unfreeze Passcode: the passcode used to unfreeze a device manually. For more

information, see "Using an Unfreeze Passcode on the Targeted Device" on page 262.
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● Status table: the detailed information about the freeze/unfreeze activity on the targeted
device. The following information is shown:
○ Step: the sequence number of the status change
○ Status: the status of the device’s offline policy
○ Date: the date and time when the change in status occurred
○ Username: the username of the Security Administrator or Security Power User who

requested the status change

In addition to this information, the Device Freeze Details page includes an Unfreeze device button to
unfreeze a frozen device on the next agent call. For more information, see "Unfreezing a Device on Agent
Call" on page 261.

Unfreezing a Frozen Device
Devices can be frozen by a Device Freeze request or a Device Freeze offline policy. Authorized security
personnel can unfreeze a device and make it operational in the following two ways:

● Unfreezing a Device on Agent Call
● Using an Unfreeze Passcode on the Targeted Device

IMPORTANT Unfreezing a device forces its operating system to restart.

NOTE You can create an Alert to notify you when a device is unfrozen. For more information, see
"Creating New Custom Alerts" on page 19.

Unfreezing a Device on Agent Call
Authorized security personnel can unfreeze a device from the Device Freeze Details page. When the
Unfreeze request is set, the targeted device is unfrozen on the next agent call to the Monitoring Center.
When a device is frozen, the agent calls the Monitoring Center every 9 minutes.

This section provides instructions for the following tasks:
● Unfreezing a Single Device on Agent Call
● Unfreezing Multiple Devices on Agent Call

NOTE When an Android device with no screen lock protection (PIN or password) is frozen, its lock
screen PIN is automatically set to 1234. When you unfreeze the device one of two scenarios applies,
depending on the type of Android device:
- If the device supports Persistence Technology, and is running Android 7 or higher, the user receives a
notification that they need to enter 1234 to unlock the device. The user can then go to Settings to
remove or reset the PIN.
- For all other devices, the PIN is cleared when the device is unfrozen.

Unfreezing a Single Device on Agent Call

To unfreeze a single targeted device using the Absolute console:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.
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2. On the Device Freeze Summary Report page enter all appropriate criteria and click Show
results. The Device Freeze Summary Report refreshes to show a list of all devices for your
account matching your search criteria in the results grid.

NOTE Security Power Users can unfreeze only those devices that belong to the Device Group
to which they are assigned.

3. For the appropriate device, click the Edit or View link.

4. On the Device Freeze Details page click Unfreeze device. The device is unfrozen on the next
agent call.

Unfreezing Multiple Devices on Agent Call

To unfreeze multiple targeted devices at the same time using the Absolute console:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze Summary Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page at the and the Device Freeze Status is area,
select the Frozen checkbox.

3. Enter all other appropriate criteria on this page and click Show results. The Device Freeze
Summary Report refreshes to show a list of all frozen devices for your account matching your
search criteria in the results grid.

4. Do one of the following:

● To select all devices on the current page of the results grid, select the checkbox in the
header of the leftmost column. All devices on the page are selected.

● To select all devices in the results grid, hover your mouse over the checkbox in the header
of the leftmost column and click Select All <n> Records. All devices in the report are
selected.

5. Click Edit selected devices.

6. On the Edit Selected Devices page, in the Action list for the Frozen row, click the field and
select Unfreeze.

7. Click Submit. The device is unfrozen on the next agent call.

Using an Unfreeze Passcode on the Targeted Device
Most frozen devices call in to the Monitoring Center every 9 minutes. In cases where the device is unable
to make agent calls, it is possible to unfreeze the device manually.

This section provides information on the following topics:
● Viewing the Unfreeze Passcode
● Unfreezing a Device With a Passcode

Viewing the Unfreeze Passcode
In some circumstances, it is not feasible to wait for the next agent call to unfreeze a device. In such
cases, it is possible to unfreeze a device by entering a passcode on the frozen device. The passcode is
generated when the Device Freeze request is created and is shown on the Device Freeze Details page.
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To view the unfreeze Passcode associated with a Device Freeze request:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze > Device Freeze Summary
Report.

2. On the Device Freeze Summary Report page enter all appropriate criteria and click Show
results.

The Device Freeze Summary Report refreshes and the results grid shows a list of all devices for
your account that contain a Device Freeze request.

3. Click the Edit or View link for the appropriate device. The Device Freeze Details page opens to
show the details for the selected request.

4. Record the Unfreeze Passcode.

The next step is to enter the passcode on the frozen device. For more information, see "Using an
Unfreeze Passcode on the Targeted Device" on page 262.

Unfreezing a Device With a Passcode

To unfreeze a device manually:

1. The user contacts their organization’s Customer Support, or a Security Administrator or Security
Power User for their account, to initiate a manual unfreeze request.

2. The Security Administrator or Security Power User provides the passcode to the user with
detailed instructions about unfreezing the device. For more information on finding a device's
Unfreeze Passcode, see "Viewing the Unfreeze Passcode" on page 262.

3. The user unfreezes the device as follows:

● For Windows devices:
i) On the frozen device (which does not show any supporting fields to facilitate code entry)

press the Esc key on the keyboard.
ii) Enter the Passcode using the number keys in the upper row of the keyboard. If you enter

the Passcode using the numeric keypad, the frozen device does not unfreeze. The
device is immediately unfrozen.

● For Mac devices:
i) On the frozen device (which does not show any supporting fields to facilitate code entry)

press the Esc key on the keyboard.
ii) Enter the Passcode using the number keys in the upper row of the keyboard. If you enter

the Passcode using the numeric keypad, the frozen device does not unfreeze.
iii) Press the return key on the keyboard. The device is immediately unfrozen.

● For Android devices:
i) Power on the frozen device.
ii) If the full screen Device Freeze message shows, click Unfreeze Device at the bottom

of the message.
iii) In the Enter Unfreeze Code field, enter the device's Unfreeze Passcode you recorded

in step 4 of the section, Viewing the Unfreeze Passcode. The device is immediately
unfrozen.

iv) Do one of the following:
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○ If a PIN or password was set on the device before it was frozen, unlock the device
as you normally would.

○ If there was no PIN or password set on the device before it was frozen, a notification
message may show indicating that the device's screen lock PIN is now set to 1234.
Click OK and enter 1234 to unlock the device. To remove or reset the PIN, go to
Settings.

Managing Custom Device Freeze Messages
Authorized security personnel can create and edit custom Device Freeze messages using a combination
of plain text and HTML formatting. Custom messages help you ensure that the appropriate information is
available to the users of a frozen device. Such messages typically state that the device has been frozen
and may include instructions and contact information to help an authorized user restore functionality to
their frozen device.

This section provides instructions for the following tasks:
● Creating a Custom Device Freeze Message
● Including Phone Numbers in Custom Device Freeze Messages
● Editing Existing Custom Device Freeze Messages
● Deleting Existing Custom Device Freeze Messages

Creating a Custom Device FreezeMessage
NOTE If you intend to include a contact phone number in a Device Freeze message that shows on
Android devices, also see "Including Phone Numbers in Custom Device Freeze Messages " on page 265.

To create a custom Device Freeze message:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze > Create Device Freeze
Message.

NOTE Alternatively, you can also click New message on the Manage Device Freeze
Messages page to open the Create Device Freeze Message page.

2. On the Create Device Freeze Message page in the Message Name field, type an appropriate
title for the new Device Freeze message. The title shows as an option in the Select a message
list on the Request Device Freeze page.

3. In the Message Text field, type the text you want to show on frozen devices. You can use plain
text or a combination of text and the following HTML formatting tags:

HTML tag Description

<body>, including <body bgcolor> Apply a style, such as a background color, to your entire message

<img src> Insert an image

<b> Bold text

<i> Italicize text

<u> Underline text
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HTML tag Description

<font face="font_family"> Specify the font to apply to text

<p> Define a paragraph with default spacing before and after text

<p align> Set the alignment for a paragraph

<center> Center a paragraph

<br> Add a line break without default spacing

You can also include the following device attributes in your message:

Device attribute Variable Description

IMEI [%IMEI%] Insert an Android device's IMEI. When you preview
the message, the variable is replaced by a sample
value.

IMSI [%IMSI%] Insert an Android device's IMSI (also known as
Subscriber ID). When you preview the message,
the variable is replaced by a sample value.

Detected Phone
Number

[%Detected Phone
Number%]

Insert an Android device's Detected Phone
Number. When you preview the message, the
variable is replaced by a sample value.

Detected Serial
Number

[%Detected Serial Number%] Insert the target device's Detected Serial Number.
When you preview the message, the variable is
replaced by a sample value.

Serial Number [%Serial Number%] Insert the target device's Serial Number. When you
preview the message, the variable is replaced by a
sample value.

Any Fixed Field [%CDF:<Fixed Field
Name>%]

NOTE Replace "<Fixed Field
Name>" with the name of the
Fixed Field you want to
include in the message.

Insert the target device's value for the specified
Fixed Field.

Any Custom
Device Field

[%CDF:<Custom Device
Field Name>%]

NOTE Replace "<Custom
Device Field Name>" with
the name of the Custom
Device Field you want to
include in the message.

Insert the target device's value for the specified
Custom Device Field.

4. Click Save. The new message is saved and the Create Device Freeze Message page refreshes
to show a confirmation message.

Including Phone Numbers in Custom Device FreezeMessages
NOTE This section applies only to Android devices running the Absoluteagent version 3219 or higher.
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You can include a contact phone number in a Device Freeze message that allows the user of a frozen
Android device to tap the hyperlinked phone number and place a call directly to that number. This feature
is intended to allow users to use their frozen Android device to call for assistance, even though their
device is otherwise unusable.

To include a phone number in a custom Device Freeze message:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze > Create Device Freeze
Message.

2. On the Create Device Freeze Message page in the Message Name field, type an appropriate
title for the new Device Freeze message.

3. In the Message Text field, type the text you want to show on frozen Android devices, including a
contact phone number. Only international phone numbers are supported, in the following format:

+<country code> <phone number>

For example, +33 509 758 351 or +1 555-1234

The phone numbermust contain aminimum of eight (8) digits, not including the leading plus sign
(+). It can include spaces ( ) or hyphens (-) for readability.

Alternatively, you can create a Custom Device Field that includes the contact phone number and
then include the field in the Device Freezemessage. The phone number format requirements
described above also apply. For more information about creating a Custom Device Field, see the
online Help.

NOTE Only those phone numbers that adhere to the defined format requirements will be
hyperlinked and tappable on an Android device.

4. Click Save. The new message is saved and the Create Device Freeze Message page refreshes
to show a confirmation message.

Editing Existing Custom Device FreezeMessages

To edit existing Device Freeze messages:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze > Manage Device Freeze
Messages.

TheManage Device FreezeMessages page opens to show a list of all messages available for your
account.

2. Click the Message Name or the Edit link for the message you want to edit.

3. On the Create Device Freeze Message page at the Message Text field, edit the message as
appropriate.

4. Click Save.

The change is saved and the Create Device FreezeMessage page refreshes to show a
confirmationmessage.
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Deleting Existing Custom Device FreezeMessages

To delete existing Device Freeze messages:

1. On the navigation bar click > Device Freeze > Device Freeze > Manage Device Freeze
Messages.

TheManage Device FreezeMessages page opens to show a list of all messages available for your
account.

2. Click the Message Name or the Edit link for the message you want to delete.

3. Click Delete. The message is deleted and the Create Device Freeze Message page refreshes to
show a confirmation message.
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Chapter 11: Managing Geofences

Administrators can use the Geofences feature to specify boundaries based on Geolocation Tracking data
to track monitored devices.

NOTE Depending on the product your organization purchased, the Geofences feature may not be
available.

The Geolocation Tracking and Geofences features let your organization determine the physical location of
a specific computing device, more precisely and immediately, as of the most recent agent call to the
Monitoring Center. It is also assumed that the device is properly equipped with a positioning device
approved for use with these features.

An Administrator can specify boundaries using the Geofences Editor and track the movement of devices
through these locations. Whenever a device crosses a boundary set using the Geofences feature, alerts
are triggered and, depending upon the settings specified for the account, result in e-mail notifications to
administrators and/or other events on the Absolute console. Geofencing is available to all accounts
authorized for the Geolocation Tracking feature. Further, Geofencing is supported for all agents (devices)
in that account for which Geolocation Tracking data is available.

For information about geolocation system requirements, see "Understanding Location Technologies" on
page 165.

This chapter includes the following sections:
● Geofencing Security
● Using Geofence Technology
● Understanding Geolocation Maps
● Creating Geofences
● Viewing Geofences
● Editing Geofences
● Deleting Geofences

Geofencing Security
Due to the sensitive nature of the Geolocation Tracking and Geofencing features, several security checks
are implemented to ensure the service is only initiated by authorized individuals and that it only runs on
correctly targeted devices:

● Absolute must have a signed authorization agreement on file for your company.
● The device must have an activated agent with a unique Identifier and valid Geolocation Tracking

data to be assigned to a Geofence area.

Authorizing Geolocation Tracking
Absolute must have a signed authorization agreement for your company on file before you can use the
Geolocation Tracking and Geofences features.
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The Geolocation Authorization Agreement provides several forms to gather specific information for your
organization.

● Complete the Security Administration and Geolocation Authorization Form to specify the Security
Administrators for your account who are authorized to use the advanced security operations
included in your Absolute product and to track and monitor devices.

● Complete the Geolocation Tracking Activation section to indicate whether or not your
organization is going to use Geolocation and, if so, will you enable all devices or only specific
devices to use this feature.

● Complete the Authorization and Signatures section to specify the Signing Officers in your
company who agree to your organization’s use of the advanced security operations according to
the terms of this agreement.

To download a blank copy of the authorization agreement follow the instructions in the task,
"Downloading and Submitting the Authorization Agreement" on page 201.

Using Geofence Technology
Geofences are used primarily as building blocks of security policies based on the location of devices.
Geofences, in combination with Geolocation Tracking, can be used to pinpoint the location of a device
and consequently ensure that the security of these devices is not breached. For example, a Geofence
specifying the entire state of New York as a secure zone and an accompanying alert in the Absolute
console are created for Account A. When one of the devices in Account A travels outside New York
state, all administrators for that account are alerted through an automated notification e-mail. Depending
upon the location and the secure status of the device, the Administrator can then choose to implement
other security measures, such as performing a Data Delete or requesting a Device Freeze.

To use Geofences effectively, you first create a Geofence and then create an alert that links to the
Geofence. When you create an alert for a Geofence, you need to specify the rules for triggering the alert
based on the following options:

● Location:
○ Outside: Create an alert when a device travels outside a specified Geofence boundary.
○ Inside: Create an alert when a device travels inside a specified Geofence boundary.

● Geofence Name: The Geofence to which the alert pertains.
● Duration: The length of time after the specified rules are broken required to trigger the alert. You

can specify the length of time in hours, days or weeks.

To set up a functioning Geofence:

1. Create an appropriate Geofence using the Create and Edit Geofences page. For more
information, see "Creating Geofences" on page 271.

NOTE If a Geofence matching your criteria already exists, you do not need to create a new one.

2. Create an alert based on the newly created Geofence using the Create and Edit Alerts page. In
the Field list, select the value Location, and then specify the appropriate rules.

For more information on creating Alerts, see "Creating New Custom Alerts" on page 19.
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Understanding Geolocation Maps
Geolocation maps show on any geolocation pages within the Absolute console. These pages include:

● The Create and Edit Geofences page, which includes the Geofence Editor. You can use the
Geofence Editor to add, edit, and find Geofences on a map.

● Geolocation Tracking reports, which provide location information about your devices. The
Geofences created for your account show on Geolocation Tracking reports. For more information,
see "Geolocation Tracking Reports" on page 164.

NOTE The Geofence Editor and Geolocation Tracking reports use Google Maps™. If Google Maps are
prohibited in your country (determined by the IP address of your computer), ESRI® maps are used
instead. For more information about working with ESRI maps, go to www.esri.com.

MapNavigation Tools
The following Google Map navigation tools are available:

Tool Description

Pan Use the Pan tool to move to a specific area of the map. Click one or more of the
arrows until the desired area is in view. This tool is typically used in conjunction
with the Zoom tool.

Zoom Use the Zoom tool to zoom in or out of specific areas of the map.

● To zoom in, click repeatedly, or move the slider towards the button. You
can also zoom in by double-clicking the map or moving your mouse scroll
wheel.

● To zoom out, click repeatedly, or move the slider towards the button. You
can zoom out by moving your mouse scroll wheel.

Map | Satellite picker Use the Map | Satellite tool to select a map type.
To select a map type, perform one of the following actions:
● To show a street map, click Map. This is the default option.
● To show a street map with terrain and vegetation information, click Map and
select Terrain.

● To show a map of satellite images click Satellite.
● To show a map of satellite images with place names, click Satellite and
select Labels.

Geofence Tools
The following controls are available to add, edit, and find Geofences:

Geofence tool Description

Go to Address Use the Go to Address tool to view a specific location on the map.
To find a location, click the icon, enter the address of the location in the
provided field, and press Enter. For greater accuracy provide a street address
as well as city and state names.
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Geofence tool Description

Find Boundaries and
Markers

If multiple boundaries show on a map, use the Find Boundaries and Markers
tool to view the boundaries individually.
Click the icon repeatedly to step through each Geofence boundary and marker
on the map.

Draw a Boundary Use the Draw a Boundary tool to create new boundary polygons that define the
Geofence.
To create a boundary polygon click the icon and then click the map where you
want to start the polygon. For detailed instructions, see "Creating Geofences" on
page 271.

Edit a Boundary Use the Edit a Boundary tool to edit an existing boundary polygon.
To change the size or shape of a boundary polygon click the icon and then click
the polygon you want to edit. For detailed instructions, see "Editing Geofences"
on page 273.

Remove a Boundary Use the Remove a Boundary tool to delete a boundary polygon for your
account.
To delete a boundary polygon click the icon and click the polygon you want to
remove.

Creating Geofences
You can use the Create and Edit Geofences page to define the boundaries of a new Geofence.

A Geofence can include a single boundary polygon that covers one area, or you can draw multiple
polygons to include several areas in a single Geofence.

IMPORTANT The following instructions presume that you have already downloaded the Geolocation
Authorization Agreement from the Support page in the Absolute console, signed it, and delivered it to
Absolute. For more information, see "Downloading and Submitting the Authorization Agreement" on page
201. Also, the first time you access any geolocation page in a session, a confirmation page prompts you
to accept the Terms and Conditions of use.

To create a Geofence for devices in your account:

1. On the quick access toolbar, click and click Geofence.

2. On the Geolocation Tracking page, read the information and if you agree click Accept the use of
the Geolocation Tracking feature.

3. On the Create and Edit Geofences page, in the Geofence Name and Geofence Description
fields, enter a name and description for the new Geofence.

4. To consider only collected device locations that have a high probability of being accurate in
relation to the Geofence, select Only test locations with high Confidence Levels against
Geofence boundaries in the Applicable Confidence Levels area.

5. In the Applicable Location Technologies area, select the location technologies that you want
to apply to the Geofence. For more information on location technologies, see "Understanding
Location Technologies" on page 165.
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If the GoogleMaps™Wi-Fi Positioning option is grayed out, this location technology is not enabled
for the devices in your account. To enable this technology for all new and existing Geofences, see
"Editing Classic Account Settings" on page 55.

IMPORTANT IP Georesolution is accurate to the city level at best and varies from the city level
to country level. Therefore, do not enable IP Georesolution for small Geofences.

6. Create a boundary polygon using the map and tools in the Geofence Editor, as follows:

a) Use the map navigation tools to show the area on the map where you want to create a
boundary. For more information about using the navigation tools, see "Map Navigation Tools"
on page 270.

b) Click .
c) Click the location on the map where you want to start the polygon.
d) Click the location on the map where you want to create the first corner. The first side of the

polygon is added to the map.
e) Use the method described in step d to create each side of the polygon, except the final side.
f) To complete the polygon, double-click the end point of the last side you created. The polygon

is closed.

IMPORTANT The lines of a boundary polygon cannot cross or intersect, except at the end
points. To compensate for accuracy limitations of location technology, draw a slightly larger
boundary polygon than is required.

7. Repeat step 6 for each boundary polygon that you want to include in this Geofence.

8. Click Save.

The View andManageGeofences page opens with the new Geofence shown in the Geofences
table. Geofences that are too small to show accurately at a particular zoom level show on themap
as small roundmarkers.

Viewing Geofences
The View and Manage Geofences page lets you view a summary of all Geofences matching specified
search criteria.

To view a list of existing Geofences for your account:

1. On the navigation bar click and click Geofences. The sidebar provides a list of each
Geofence created for your account.

2. On the View and Manage Geofences page, in the Geofence Name field, enter all of or part of the
Geofence name that you want to view, and click Show results.

The View andManageGeofences page refreshes to show a list of all Geofences matching the
search criteria in the results grid.

3. Click the Name link, which opens the Create and Edit Geofences page for the selected
Geofence.
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Editing Geofences
You can edit a Geofence’s properties and settings. You can also use the Geofence Editor to move,
reshape, and delete boundary polygons for an existing Geofence.

To edit an existing Geofence:

1. Open the Geofence that you want to edit by doing one of the following:

● From the View and Manage Geofences page, click the name of the Geofence you want to
edit.

● From the list of Geofences presented on the sidebar, click the Geofence you want to edit.

For more information, see "Viewing Geofences" on page 272.

2. On the Create and Edit Geofences page (that shows a Delete option), edit the values in the
Geofence Name and Geofence Description fields, if required.

3. Update the selections in the Applicable Confidence Levels area and the Applicable Location
Technologies area, if required.

4. To change the size or shape of a boundary polygon:

a) Click .

b) Click the polygon you want to edit. Handles show at the corners of the polygon and on the
center points of each line.

c) Click a handle and drag it to its new location. To undo a change click .
d) Repeat step c until the polygon is the required size and shape.

5. To move a boundary polygon:

a) Click .

b) Click the polygon you want to edit. Handles show at the corners of the polygon and on the
center points of each line.

c) Click anywhere in the polygon and drag it to its new location.

6. To remove a boundary polygon:

a) Click .

b) Click the polygon you want to remove.

7. Click Save. The Geofence data is updated and the View and Manage Geofences page opens to
show the edited values in the results grid.

Deleting Geofences
IMPORTANT You cannot delete Geofences that are associated with one or more alerts.

To delete a Geofence:

1. Open the Geofence that you want to delete. For more information, see "Viewing Geofences" on
page 272.
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2. On the Create and Edit Geofences page click Delete. The View and Manage Geofences page
opens and the Geofence is deleted from the results grid.
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Chapter 12: Using Remote File Retrieval

The Remote File Retrieval feature allows Security Administrators and Security Power Users to remotely
retrieve files that may contain important information from the Windows devices in your account.

This chapter provides information on the following topics:
● Minimum System Requirements
● Before You Begin
● Requesting a Remote File Retrieval
● Viewing the File Retrieval Status
● Downloading Retrieved Files
● Changing the File Retrieval Status

IMPORTANT All tasks in this chapter require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator or Security Power User.

Minimum System Requirements
Remote File Retrieval is available for devices that meet the following system requirements:

● Windows operating system: The targeted device must have one of the supported Windows
Operating Systems installed. For more information, open the Absolute console's help system and
search for supported platforms for managed devices.

● Current version of the Absolute agent for Windows devices.

NOTE The Remote File Retrieval feature is supported on Windows devices only.

Before You Begin
These are some important considerations to make before you request a Remote File Retrieval, such as:

● Stolen Devices: You can only retrieve the files that were created before the Incident Date
recorded on the devices Investigation Report.

● File Paths: You need file paths using the File List feature to specify the files to retrieve. For
more information, see "Using File List" on page 281.

● File Size: You can make Remote File Retrieval requests for files under 2 GB in size. However,
for files larger than 1 GB in size, the chances of successful file retrieval diminish.

● Outstanding Data Delete Requests: You cannot choose a device that already has an
outstanding Data Delete request. You must either cancel that outstanding request or wait for it to
complete. For more information, see "Deleting or Cancelling a Data Delete Request" on page
232.

● Number of Files: You can retrieve up to 20 files per request.
● Accessibility of Retrieved Files: You can access and download the retrieved files for 30 days

after the files are retrieved. After 30 days, the files are no longer available.
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Requesting a Remote File Retrieval
To request a Remote File Retrieval:

1. On the quick access toolbar, click and click Request File Retrieval.

2. On the Request File Retrieval page in the Request Name field, type an appropriate name for the
new request.

3. In the Select a Device area, click Choose to open the list and select the appropriate device.

Click the appropriate device Identifier to select it. The Choose dialog closes and the Request File
Retrieval page refreshes to show the selected device.

4. In the File Path to Retrieve field, specify the path of the file you want to retrieve.

5. Click Add. The path is added to the File Path list.

Repeat to addmultiple paths to the list.

NOTE To remove a path from the list, click Remove next to the path you want to remove.

6. Read the Legal Notice carefully and select the I agree checkbox to indicate that you have read
the notice and agree to the terms, and have the authority to take this action.

7. Click Submit.

The Remote File Retrieval request is created and is deployed to the device on its next agent call.

Viewing the File Retrieval Status
You can view near real-time status updates on the progress of Remote File Retrieval requests. The File
Retrieval Summary Report provides a list of all devices for which you made the requests.

To view the File Retrieval status:

1. On the navigation bar click > File Retrieval Summary Report.

2. On the File Retrieval Summary Report at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field open the list and select the
appropriate Device Group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group
to which you are assigned.

● To filter results by specific device, in the and the field area open the list and select one of
the following values:
○ Identifier: A unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device.
○ Device Name: The name assigned to the device in the operating system.
○ Username: The name of an individual who is associated with a particular device.
○ Make: The manufacturer of a device or other hardware.
○ Model: The product type of a device or other hardware.
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● To filter results by the File Retrieval status, in the and the Retrieval Status is area, select
one or more of the following values:
○ Requested: The request was submitted and is in a transitory state when waiting for an

agent call or when the targeted device is preparing for the File Retrieval operation.
○ Retrieving: The File Retrieval operation is in progress to retrieve the requested file.
○ Ready: The File Retrieval operation has finished retrieving the requested file. The file is

ready for download.
○ Cancelled: The File Retrieval request was cancelled. For more information about

cancelling a File Retrieval request, see "Cancelling a File Retrieval Request" on page
279.

○ Failed: The File Retrieval request failed to run on the targeted device.
○ Purged: The retrieved file was deleted from the servers.

3. Click Show results. The results grid refreshes to show the following data returned according to
your filtering choices.

● Identifier: A unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a
Device. Clicking an Identifier shown in the results grid opens the Device Summary page. For
more information, see "Editing Asset Information" on page 84.

● Request Name: The name of the Remote File Retrieval request
● Status: The current status of the File Retrieval request, which includes the following possible

values:
○ Requested: The request was submitted and is in a transitory state when waiting for an

agent call or when the targeted device is preparing for the File Retrieval operation.
○ Retrieving: The File Retrieval operation is in progress to retrieve the requested file.
○ Ready: The File Retrieval operation has finished retrieving the requested file. The file is

ready for download.
○ Cancelled: The File Retrieval request was cancelled. For more information, see

"Cancelling a File Retrieval Request" on page 279.
○ Failed: The File Retrieval request failed to run on the targeted device.
○ Purged: The retrieved file was deleted from the servers.

● Action: The action you can perform on the request
● File Name: The name of the retrieved file
● File Size: The file size of the retrieved file
● Device Name: The name assigned to this device in the operating system.
● Username: The unique name detected by the agent that identifies the person who is

associated with this device
● Make: The manufacturer of the device
● Model: The product type of a device or other hardware
● Requested On: The date of the request
● Requested By: The name of the Security Administrator or Security Power User who

submitted the request
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Downloading Retrieved Files
After you have successfully created a File Retrieval request, the request runs on the targeted device on
the next agent call. When the retrieval is complete, you can download the retrieved files to your local
device.

You can select one of the following methods to download retrieved files depending on the browser you
use:

● Downloading Retrieved Files Using Internet Explorer
● Downloading Retrieved Files Using FireFox or Another Browser

Downloading Retrieved Files Using Internet Explorer

To download a file using Internet Explorer:

1. On the Security tab of the Internet Options dialog, add the Absolute console domain
(cc.absolute.com) as a trusted site.

2. For all trusted sites, click Custom Level, and in the Security Settings - Trusted Sites Zone
dialog, enable the Automatic prompting for Downloads option.

3. Use the File Retrieval Summary report to search for the appropriate request. If the file is available
for download, the Status column shows Ready.

4. In the File Name column, click the file name link.

5. Enter your Password and your SecurID Token Code or Authorization Code. For more
information, see "Security Authentication Methods" on page 204.

6. Follow the on-screen instructions to save the file to your local drive.

Downloading Retrieved Files Using FireFox or Another Browser

To download a file using a browser other than Internet Explorer:

1. Use the File Retrieval Summary report to search for the appropriate request. If the file is available
for download, the Status column shows Ready.

2. In the File Name column, click the file name link.

3. Enter your Password and your SecurID Token Code or Authorization Code. For more
information, see "Security Authentication Methods" on page 204.

4. Follow the on-screen instructions to save the file to your local drive.

Changing the File Retrieval Status
Depending on the current File Retrieval status, you can do one of the following:

● Cancelling a File Retrieval Request
● Removing Retrieved Files and Log Files
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The following table provides a list of possible File Retrieval states and the actions that you can perform
for each of them.

Status Action

Requested Cancel

Retrieving

Ready Remove

Cancelled

Failed

Purged

Available File Retrieval States and Actions

Cancelling a File Retrieval Request
If the status of the File Retrieval process is set to Requested or Retrieving, you can cancel the request
and stop the file retrieval.

To cancel a File Retrieval request:

1. On the navigation bar click > File Retrieval Summary Report.

2. On the File Retrieval Summary Report in the and the Request Name is or contains field, enter
the request name to search the appropriate File Retrieval request.

If the File Retrieval request has not yet run, or it is running currently, theStatus column shows
Requested orRetrieving.

3. In the Action column of the File Retrieval request you want to cancel, click the Cancel link.

4. To cancel the request, click OK when prompted.

The File Retrieval Summary Report refreshes to show Cancelled in theStatus column next to the
Remote File Retrieval request you cancelled.

Removing Retrieved Files and Log Files
When you run a File Retrieval request, a directory log file is also generated. This log file provides a list of
all files and their retrieval status.

When a File Retrieval request is successful, the files that you requested are available in the Absolute
console. You can download these files to a folder on your local device. After the File Retrieval request is
complete or if you have cancelled a File Retrieval request, you may want to delete the downloaded files
and the directory log file.

To remove downloaded files and the directory log file:

1. On the navigation bar click > File Retrieval Summary Report.

2. On the File Retrieval Summary Report page search for the appropriate File Retrieval request.
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● If the File Retrieval request is complete and the files are available for download, the Status
column shows Ready and the Action column shows Remove.

● If the File Retrieval request is not complete or was cancelled, the Status column shows
Failed or Cancelled and the Action column shows Remove.

3. In the Action column of the appropriate File Retrieval request, click the Remove link.

4. When prompted, if you want to remove the retrieved files and the log files, click OK to confirm.

The File Retrieval Summary Report refreshes without any details about the File Retrieval request
you just removed.
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Chapter 13: Using File List

The File List feature lets Security Administrators, Administrators, and Security Power Users retrieve a list
of files from a device remotely. You can use the full file paths to make Remote File Retrieval requests.

This following tasks are included in this section:
● Overview
● Minimum System Requirements
● Retrieving a List of Files on Stolen Devices
● Tracking File List Status

IMPORTANT All tasks in this chapter require that you log in to the Absolute console as a Security
Administrator or Security Power User.

Overview
You can use the Request File List page to send a request to retrieve a list of files with specific file
extensions available in a specific location on a targeted device.

For ease of use, the Request File feature contains a variety of predefined file extensions that you can
retrieve. If you do not see the file extension you want on the Request File List page, you can also specify
the file extension using the Other checkbox.

The following table provides a list of the predefined file types that are available to you on the Request File
List page.

File Types File Extensions

Microsoft Word files *.doc, *.dot

Microsoft Excel files *.xls, *.xlt, *.xlam

Microsoft PowerPoint files *.ppt, *.pot, *.pps, *.ppam

Microsoft Visio files *.vsd, *.vss, *.vst, *.vdx, *.vsx, *.vtx

Microsoft Access files *.mar, *.maq, *.mdb, *.accdb, *.accde, *.accdt, *.accd

Microsoft Project files *.mpp*. *.mpt*. *.mpx, *.mpd

Adobe files *.pdf,*.pm3, *.pm4, *.pm5, *.pm6, *.psd

Autocad files *.dwg, *.dxf

Corel Draw files *.cdt

Eudora Email files *.mbx, *.toc

HTML files *.htm

Image files *.bmp, *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.pcx

Lotus 1-2-3 Spreadsheet files *.wk*

Microsoft Office (and other) Backup files *.bak

Microsoft Outlook files *.pst, *.ost, *.wab

Predefined File Types and File Extensions
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File Types File Extensions

Microsoft Outlook Express files *.dbx

Open Office Writer files *.sdw, *.sxw, *.odt, *.ott

Open Office Calc files *.sdc, *.sxc, *.ods, *.ots

Open Office Impress files *.sdd, *.sxi, *.odp, *.otp

Open Office Draw files *.sda, *.sxd, *.odg, *.otg

Office Base files *.sdb, *.odb

Open Office Math files *.smf, *.sxm, *.odf

Open Office Schedule files *.sds

Paintshop Pro files *.psp, *.ps

Rich-Text files *.rtf

Sound files *.mp3, *.wav, *.ogg, *.aif, *.cda, *.rm, *.ram, *.mid, *.m4p

Text Files *.txt

Video files *.mov, *.avi, *.mkv, *.mpg, *.mpeg, *.mp4, *.rm, *.ram

WordPerfect documents *.wkb, *.wpd

Predefined File Types and File Extensions (continued)

Minimum System Requirements
File List is available for devices that meet the following system requirements:

● Windows operating systems: The targeted device must have one of the supported Windows
Operating Systems installed. For more information, open the Absolute console's help system and
search for supported platforms for managed devices.

● Current version of the Absolute agent for Windows devices.

NOTE The File List feature only works on Windows devices with .NET Framework 2.0 or higher
installed.

Retrieving a List of Files on Stolen Devices
You can use the File List feature to provide a list of the files on a stolen device. However, you can only
retrieve a list of files that were created before the reported Incident Date.

To request a File List:

1. On the navigation bar click > File List Summary Report.

2. On the File List Summary Report page click Request a new file list.

3. On the Request File List page in the Request Name field, type an appropriate name for the new
request.

4. In the Select a Device area, click Choose to open the list and select the appropriate device.
Click the appropriate device Identifier to select it. The Choose dialog closes and the Request
File Retrieval page refreshes to show the selected device.
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NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can only select a device from the
Device Group to which you are assigned.

5. In the Select a Volume to Scan area, open the list and select the volume from where you want
to retrieve the file list.

NOTE If you do not see the volume where your files are available, select the volume you want
in the Other list.

6. Retrieve the list of files you want in one of the following ways:

● Select the checkboxes for the specific file types you want to retrieve.
● Specify a file type that is not included in the list of predefined file types list by selecting the

Other checkbox located at the end of the list, and entering the appropriate file extension. For
multiple entries, separate your choices using commas, such as .mov, .avi.

7. Click Submit to create the File List request.

Downloading a File List Request

To download a File List:

1. On the navigation bar click > File List Summary Report.

2. On the File List Summary Report page click Show results and from the table under the Request
Name column, click the link for the request’s name you want to download.

3. Open the downloaded file and follow the on-screen instructions to save the .txt file to your
device.

Tracking File List Status
You can view near real-time status updates on the progress of File List requests. The File List Summary
Report provides a list of all devices for which you made the requests.

For each device in the list, the File List Summary Report includes the following information:
● Identifier: A unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a device.

Click the link to open the device's Device Summary page. For more information, see "Editing
Asset Information" on page 84.

● Request Name: the name of the File List request
● Status: the current status of the File List request. Possible values include:

○ Requested: The request was submitted and is in a transitory state while waiting for an agent
call or while the instruction setup process is running on the targeted device.

○ Retrieving: The File List operation is in progress to retrieve the list from the requested
device.

○ Ready: The File List operation has finished and the list is ready for download.
○ Cancelled: The File List request was cancelled.
○ Failed: The File List request failed to run on the targeted device.
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● Action: the action you can perform on the request, which includes the following actions
depending on the request’s status:

Status Action

Requested Cancel

Retrieving

Ready Remove

Cancelled

Failed

● Device Name: The name assigned to this device in the operating system.
● Username: The unique name detected by the agent that identifies the person who is associated

with this device
● Make: The manufacturer of the device
● Model: The product type of a device or other hardware
● Requested On: the date of the request
● Requested By: the name of the administrator who submitted the request

Viewing the Status of a File List Request

To view the status of a File List request:

1. On the navigation bar click > File List Summary Report.

2. On the File List Summary Report page at the Search Criteria area, set the preferred filtering and
display options for the report using one or more of the following criteria:

● To filter results by Device Group, in the Group is field open the list and select the
appropriate device group.

NOTE If you are logged in as a Security Power User, you can select only the Device Group
to which you are assigned.

● To filter results by specific device, in the and the field area open the list and select one of
the following values:
○ Identifier: A unique Electronic Serial Number assigned to the agent that is installed on a

device. Click the link to open the device's Device Summary page. For more information,
see "Editing Asset Information" on page 84.

○ Device Name: The name assigned to the device in the operating system
○ Username: The name of an individual who is associated with a particular device
○ Make: The manufacturer of a device or other hardware
○ Model: The product type of a device or other hardware
○ File Name: The name of the retrieved file

● To filter results by the File Retrieval status, in the and the Retrieval Status is area, select
one or more of the following values:
○ Requested: The request was submitted and is in a transitory state while waiting for an

agent call or while the instruction setup process is running on the targeted device.
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○ Retrieving: The File List operation is in progress to retrieve the list from the requested
device.

○ Ready: The File List operation has finished and the list is ready for download.
○ Cancelled: The File List request was cancelled.
○ Failed: The File List request failed to run on the targeted device.

Changing a File List Status
Depending on the current File List status, you can do one of the following:

● Cancelling a File List Request
● Removing Retrieved Files and Log Files

For a list of possible File List states and the actions you can perform for each of them, see "Tracking File
List Status" on page 283.

Cancelling a File List Request
If the status of the File List process is set to Requested or Retrieving, you can cancel the request and
stop the file list retrieval.

To cancel a File List request:

1. On the navigation bar click > File List Summary Report.

2. On the File List Summary Report page, click Show results and in the table search for the
appropriate File List request.

If the File List request has not yet run or is currently running, theStatus column shows Requested
or Retrieving.

3. In the Action column of the File List request you want to cancel, click the Cancel link.

4. When prompted, if you want to cancel the request, click OK to confirm.

The File List Summary Report refreshes to show Cancelled in theStatus column next to the File
List request you cancelled.

Removing Retrieved Files and Log Files
When you run a File List request, a directory log file is also generated. This log file provides a list of all
file lists and their retrieval status.

When a File List request is successful, the file list that you requested is available in the Absolute
console. You can download these file lists to a folder on your local device. After the File List request is
complete or if you have cancelled a File List request, you may need to delete the downloaded files and
the directory log file.

To remove downloaded files and/or the directory log file:

1. On the navigation bar click > File List Summary Report.

2. On the File List Summary Report page click Show results and in the table search for the
appropriate File List request.
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If the File List request was run successfully and the list is available for download, theStatus
column shows Ready and theAction column shows Remove.

If the File List request did not run or was cancelled, theStatus column shows Failed orCancelled,
and theAction column shows Remove.

3. In the Action column of the appropriate File List request, click the Remove link.

4. When prompted, if you want to remove the retrieved file list and the log files, click OK to confirm.

The File List Summary Report refreshes without any details about the File List request you just
removed.
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Chapter 14: Absolute for Chromebooks

The Absolute for Chromebooks service lets you safeguard your Chromebooks in cases of loss or theft.
This service provides the following two important components:

● Absolute Safe Schools Program
You can implement best practices within schools throughout your school district or within your
organization to ensure devices are handled responsibly. This program focuses on teaching students
and end-users how to avoid becoming targets for criminals by using best practices and safe
actions.

The combination of a formal process for reporting lost and stolen devices, identity tags onmanaged
devices, and ongoing user awareness and education can result in a decrease in overall loss and
theft.

For more information, see www.absolute.com/en/resources/datasheets/safe-schools.

● Theft Investigation Services
When a security incident is reported, the Absolute Investigations team initiates rapid response
service, begins an investigation to gather information and evidence for law enforcement agencies,
and prepares court-ready investigative reports and other case critical work.

Depending on your organization’s specific agreement with Absolute, the Incident Investigation
programmay include a Service Guarantee in the event the team is unable to recover a stolen
Chromebook. For more information, seeReporting devices missing or stolen in the online Help.

This chapter includes the following sections:
● Adding Chromebooks to your Absolute Account
● Working with Chromebooks in the Absolute console
● Removing the Chromebook Extension from a Device

IMPORTANT To perform the tasks in this chapter requires that you log in to the Absolute console as an
Administrator.

Adding Chromebooks to your Absolute Account
Chromebooks run the Chrome OS operating system, which is a lightweight Linux-based operating system
that is integrated with the Chrome browser and designed to primarily run web applications. User data is
stored in the "cloud" rather than on the device’s hard drive.

Due to the unique nature of the Chrome operating system, the Absolute agent can't be installed on a
Chromebook. Instead, you manage your Chromebooks in Absolute by deploying the Chromebook
extension to each device. The extension is a small software program that enables Chromebooks to
secure a connection with the Absolute Monitoring Center and allows you to manage these devices in the
Absolute console.

To add Chromebooks to your Absolute account, you need to do the following:

1. Enable the Google Synchronization Service by updating your Classic Account Settings in the
Absolute console. For more information, see "Adding Google Account Details to the Absolute
Console" on page 288.
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After the Google Synchronization Service is enabled it retrieves information about each
Chromebook from your Google account and populates the Absolute console with this data. This
process also assigns a unique Identifier to each Chromebook and allows for deployment of the
Chromebook extension.

In the Asset Report, and the Call Tracking tab for each Chromebook, the sync from theGoogle
account shows as a call, with an Agent Version of 2200.

2. Deploy the Chromebook extension to each device using the Google Admin console. For more
information about deploying the Chromebook extension to your Chromebooks, see "Deploying the
Chromebook extension" on page 290.

After the Chromebook extension is deployed on a new Chromebook, the extension is activated with
its first secure call to the Absolute Monitoring Center. The extension thenmakes regularly
scheduled calls to theMonitoring Center on a daily basis. During these calls, the latest device data
is sent to theMonitoring Center and instructions for any pending security operations, such as
Device Freeze, are sent to the device.

In the Asset Report, and the Call Tracking tab for each Chromebook, a call by the Chromebook
extension shows as Agent Version 24xx.

NOTE In the Absolute console, references to attributes of the "agent" also refer to the corresponding
attributes of the Chromebook extension, if the feature supports Chromebooks. For example, the version
of the Chromebook extension installed on a Chromebook shows in the Agent Version column of
Absolute reports.

Managing Google Account Details in the Absolute Console
This section provides information on the following topics:

● Adding Google Account Details to the Absolute Console
● Editing Google Account Details
● Deleting Google Account Details

Adding Google Account Details to the Absolute Console
For your Chromebooks that are currently managed in your Google account to be visible in the Absolute
console, you need to add your Google account name to your Absolute account. This process enables the
Google Synchronization Service to retrieve initial device information from your Google account and show
it in the Absolute console.

To add Google account details to your Absolute account:

1. Before you begin this task ensure that you are assigned a Google Admin role with the following
minimum set of administrator privileges:

● Organization Units, including Create, Read, Update, and Delete privileges
● Users, including Read privileges only
● Services > Chrome OS, including Manage Device, Manage User Settings, and Manage

Device Settings privileges
These privileges are assigned by default to the Super Administrator role, or you can create a User
Created role and assign these privileges to it. For more information about Google Admin roles and
privileges, refer to Google's Admin console Help.
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2. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

3. Scroll to the Chromebooks - Google Account area and in the Account Name field enter the
email address you use to log in to your organization’s Google account.

4. Click Add.

5. If you are not already signed in to your Google account, the Google Signin page opens. Sign in
using the appropriate credentials.

6. The Google Request for Permission page opens to let you authorize the synchronization service.
This service synchronizes the device information in the Absolute console with the information
maintained in the Google Admin console. Click Accept.

7. In the Select Organizational Units dialog, select each Google organizational unit that contains the
Chromebooks you want added to your Absolute account. To select all organizational units, select
the checkbox next to the organization.

If you have not purchased Absolute for Chromebooks licenses for all Chromebooks in your fleet,
ensure that the Chromebooks you want added to the Absolute console are in their own
organizational units (directly under the organization) and you select only those units. By doing so,
you ensure that only available licenses are consumed.

IMPORTANT You must select at least one Google organizational unit.

8. Click Continue to save your changes and close the dialog.

TheGoogle Synchronization Service then adds all Chromebooks associated with the selected
Google organization units to the Absolute console. When this process is complete, the Last Sync
Time column is populated with the date and time.

Adding Chromebooks to your Absolute account is a two-step process. You have completed the first
step. To go to the next step, see "Deploying the Chromebook extension" on page 290.

Editing Google Account Details
You can add additional Chromebooks to your Absolute account by editing the Chromebooks - Google
Account setting. You can also remove Chromebooks.

To edit your Google account details:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the Chromebooks - Google Account area and next to Google account name click
Edit.

3. In the Select Organizational Units dialog, select each Google organizational unit that contains the
Chromebooks you want add to your Absolute account. To select all organizational units, select
the checkbox next to the organization. To remove Chromebooks from your account, clear each
checkbox next to the applicable organizational units.

4. If you cleared any checkboxes, a warning message shows. Click Yes to continue.
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WARNING! Clearing the checkbox of a previously selected organizational unit (OU)
automatically sets that OU's Chromebooks to Disabled, which frees up Absolute for
Chromebooks licenses. See "Viewing Pending Agent Removal Requests" on page 74.

5. Click Continue to save your changes and close the dialog.

TheGoogle Synchronization Service then updates the list of Chromebooks associated with your
Absolute account in the Absolute console. When this process is complete, the Last Sync Time
column is populated with the date and time.

6. Adding Chromebooks to your Absolute account is a two-step process. If you selected new
organization units in step 3, you have completed the first step. To go to the next step, see
"Deploying the Chromebook extension" on page 290.

Deleting Google Account Details
If a Google account was added in error, or the account is not required anymore, you can delete it from the
Classic Account Settings page.

WARNING! Use caution when deleting an existing Google account from Classic Account Settings. This
action has the following effect on Chromebooks in the Absolute console:
- Device information is no longer synchronized between the Google account and the Absolute console.
- If you add new devices to the Google account, the devices are not added to your Absolute account.
- The Agent Status of all existing Chromebooks in your Absolute account remains set to Active and the
devices continue to connect to the Absolute Monitoring Center. To disable these devices, see "Removing
the Chromebook Extension from a Device" on page 292.

To delete a Google account:

1. On the navigation bar click > Classic Account Settings.

2. Scroll to the Chromebooks - Google Account area, locate the Google account that you want to
delete and click its Delete link in the rightmost column.

3. On the confirmation message click OK.

Deploying the Chromebook extension
You can manage your Chromebooks in Absolute by deploying the Chromebook extension to each device
using the Google Admin console. For more information about the extension, see "Adding Chromebooks to
your Absolute Account" on page 287.

To deploy the Chromebook extension to your Chromebooks:

1. On the navigation bar click > Download Packages.

2. On the Download Packages page, in the Absolute for Chromebooks section, click Copy to
clipboard in the Extension ID column to copy the identifier. In the next step, you will use the
Extension ID to find the extension in the Chrome Web Store.

3. Sign in to the Google Admin console at admin.google.com using your domain’s Google account
and complete the steps required to configure the applicable organizational units and deploy the
extension to your Chromebooks.
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Formore information, go to the Documentation page and see "Installing andManaging the Absolute
for Chromebooks Extension" in theAdministrator’s Guide for Absolute Agent.

Working with Chromebooks in the Absolute console
The Chromebook extension collects data from each Chromebook, including operating system information,
geolocation information, and details about installed hardware and software. For details about the specific
information detected by the extension and made available in the Absolute console, see Absolute Products
and Services—Data Points Collected in the online Help.

NOTE The Chromebook extension is unable to collect a device's Asset ID. This data is always synced
directly from your Google Account to the Absolute console. Asset ID shows in the Asset Number field.
You can view this field on a device's Custom Fields page in Device Details. We recommend that you
don't edit the values in this field.

The Chromebook extension enables Chromebook support for the following Absolute reports, features, and
functionality:

● Hardware Asset reports, including:
○ Asset Report
○ Monitor Report
○ Device Readiness Report

See "Hardware Assets Reports" on page 97.

● Software Asset reports, including:
○ Software Overview Report
○ Software Configuration Change Report
○ Software By Device Report

See "Software Assets Reports" on page 112.

● Security reports, including:
○ Operating System Updates Report
○ Suspicious Devices Report

See "Security Reports" on page 125.

● Call History and Loss Control reports, including:
○ Call History Report
○ Device Location Report
○ Device Location History Report

See "Call History and Loss Control Reports" on page 155.

● Alerts
See "Alerts" on page 15.

● Geofences
See "Managing Geofences" on page 268.

● Device Freeze
See Freezing devices in the online Help.
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● Investigation Reports
.

Removing the Chromebook Extension from aDevice
To remove the Chromebook extension from a device you need to complete the following tasks:

● Submit an Unenroll Device request to set the device to Disabled in the Absolute console.
● Remove the extension from the device using the Google Admin console. For more information,

see the Administrator's Guide for Absolute Agent.
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Glossary

A

Absolute console
Formerly Absolute DDS console, and before that Customer Center. A web-based user interface
which enables corporate customers to centrally manage all assets within their account.

Absolute for Chromebooks extension
A small account-specific software program that enables a Chromebook to secure a connection
with the Absolute Monitoring Center through which device authentication and inventory data is
sent.

Absolute Monitoring Center
TheMonitoring Center where devices call for self-healing.

Absolute Persistence
See Persistence Technology.

Activation Date
An event when a device contacts the Absolute Monitoring Center for the first time through the Inter-
net to obtain themanaged device’s unique Identifier.

Adapter Equipment ID
An Identifier, which is unique to each broadband adapter. For EVDO adapters, the Identifier and/or
theMobile Equipment ID (MEID)may be reported. For UMTS networks, the International Mobile
Equipment Identifier (IMEI) is reported.

Adapter Last Detected Date
When information about a network adapter was last collected.

Adapter Manufacturer
Themaker of amobile broadband network adapter.

Adapter Model
The product type of amobile broadband network adapter.

Adapter Network
Themobile service provider associated with amobile broadband adapter.

Agent
A small software client that resides in the BIOS firmware of a device. It is either embedded at the
factory or manually installed by a user.
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Agent Call
A secure connection established between the agent and theMonitoring Center through which
device authentication or inventory data is sent.

Agent Status
The operating condition of an agent. Possible values are Active (indicates that the agent has called
theMonitoring Center), Inactive (indicates that the agent has not yet called theMonitoring Center),
and Disabled (indicates that the agent is either flagged for removal or removed from the device).

Agent Version
The version number of the agent that contacts theMonitoring Center.

Alert
An alert is a pager or e-mail message that notifies users when specific, user-definable conditions
aremet.

Alert Event
A record of an alert that was triggered in the Absolute console.

Anti-Malware Software
Anti-virus software that detects, blocks, and removes malicious software from a device.

Anti-Malware Software Vendor
The provider of an anti-virus application that detects, blocks, and removes malware software from
a device.

Anti-Malware Software Version
The unique name or number assigned to a particular release of Anti-Malware software.

Application
The smallest unit of software installed on a device that is detected by the agent and reported in the
Absolute console.

Application Name
The title of an executable. In practice, many publishers mutually exchange Application Name and
Program Name values. See also Program.

ARIN Who IS Info
Information related to the registrant or assignee of a Proxy IP Address.

Asset Number
An alphanumeric identifier for a device, which is entered in the Absolute console by a user.

Assigned
Entered and/or edited by a user; for example, Assigned Username.
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Assigned E-mail Address
The e-mail address of the individual responsible for the device.

Assigned Username
The username assigned to a device by an Administrator.

Authentication
A way to establish the credibility of a user. Security operations are authenticated using either RSA
SecurID tokens or unique e-mailed security authorization codes. The authenticationmethod is spe-
cified on the Security Administration Authorization Agreement. See Authorization.

Authorization
A permission held by a user. When a signed Absolute Security Administration Authorization Agree-
ment is received and filed by Absolute, designated Security Administrators and Security Power
Users can perform security operations, such as Data Delete or Device Freeze, by requesting secur-
ity authorization. The authenticationmethod, which is either sending e-mail messages with an
authorization code or purchasing RSA SecurID tokens and using the randomly generated author-
ization codes, is selected when completing the agreement.

Authorization Code
A globally unique identifier that is e-mailed to a Security Administrator in response to a request
made in the Absolute console. The code is represented as a 32 character hexadecimal character
string. This authorization code also refers to the randomly generated codes generated by an RSA
SecurID token.

Available Violations
The number of purchased licenses for an application that are available for installation on devices. A
negative value in this column indicates that your organization has exceeded its number of pur-
chased licenses.

B

Banned Items List
The list of software applications that your organization has deemed are banned (not allowed) in its
Software Policy. You can view this list on the Software Policy Non-Compliance Report.

Browser Name
The name of a software application used to navigate the Internet.

Browser Version Number
The unique name or number assigned to a particular release of a web browser.

C

Call Time
When a device contacted theMonitoring Center.
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Caller ID
A telephone company service describing the origin of an incoming call, including the phone number.
See also Public IP Address.

Change Status
Indicates whether a detected difference involves New, Removed, or Changed hardware or soft-
ware.

Chrome device
A personal computer running the ChromeOS operating system. Chrome devices include Chrome-
books (laptop computers) and Chromeboxes (desktop computers).

Code Division Multiple Access (CDMA)
CDMA is a channel access method used by various radio communication technologies.

Confidence Level
The estimated accuracy of a Location. Possible values are High and Low.

Cost Center/Code
A unique identifier for a unit for which costs are accumulated or computed.

CPU Name
The known identification of themicroprocessor in a device.

CPU Speed
The rate at which amicroprocessor computes.

CTM Web Application
Also known as CTMWeb.exe or Agent Management Utility, an application that lets users verify
andmanage the agent’s installation on a device.

Current port
The port to which amodem currently installed in a device is connected.

Custom Action Field
An attribute of a Data Delete or Device Freeze request that a user can create and edit. The field
can be set to contain a date, a list option, or text. Values for the fields aremaintained by input from
users.

Custom Device Field
An attribute for a device that a user can create and edit. The field can be set to contain a date, a list
option, or text. Values for the fields aremaintained by input from users.
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D

Data Delete
A remote data deletion function that enables an authorized user to delete sensitive data on targeted
devices in case of theft or loss. The function can also be performed at a device’s end-of-life or end-
of-lease.

Data Delete Policy
A user-definable file created to enable users to specify files and/or file types to be deleted on tar-
geted devices on theWindows platform. The file can also be used to delete registry key entries
and/or files from registry key entries.

Data Wipe
The Data Overwrite feature deletes the specified data and overwrites it with random, or garbage,
data tomake the original data impossible to recover. The overwrite process is called a data wipe.

Date Change Detected
When a difference was detected.

Date Stolen
The date and time stampwhen it was noticed that a device was missing.

Department
A user-created attribute for a device that is included in the filter of many reports.

Detected
Identified by the agent during a call to theMonitoring Center.

Detected Phone Number
The phone number associated with amobile broadband adapter, as reported by the device.

Device
A piece of electronic communication hardware on which the agent can be installed, such as Win-
dows computers, Macintosh computers, or mobile handsets.

Device Freeze
A functionmanaged in the Absolute console which enables an authorized user to specify the
devices to show a full screenmessage restricting device users from operating the device.

Device Group
A way to organizemanaged devices into various groupings based on areas of commonality. For
example, you can group computers by management levels, security risk assessment (those
laptops that contain confidential data), geographical locations (such as building, floor, or room
where the devices are located), and other criteria.
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Device Name
The name given to a device.

Dormant Devices
Administrators may assign this status to devices that do not call in to theMonitoring Center on a
regular basis.

Drive Description
Indicates the detected description for this device’s hard drive; for example, on the Full-Disk Encryp-
tion Status Report.

Drive Letter
The alphabetical identifier for a physical or logical disk drive or partition.

Drive Serial Number
Indicates the detected serial number; for example, for the full-disk encryption drive detected on a
device.

E

Encryption Status
The current or last known status of full-disk encryption for devices.

Encryption Status String
Each encryption vendor uses specific encryption status strings in their products. The Full-Disk
Encryption Status Report shows the detected string from the full-disk encryption vendor, which
could be truncated due to length.

Encryption Type
Found on the Full-Disk Encryption Status Report, indicates whether the device’s detected full-disk
encryption is Software or Hardware.

End User Messaging (EUM)
A functionmanaged in the Absolute console that enables a user to specify the devices on which to
show amessage during the agent call to theMonitoring Center. The content and rules for mes-
sages are customizable, andmessages can also be used for data input from device users.

Equipment ID
The identification number unique to a smartphone. The equipment ID is typically found on a printed
label on the battery. For CDMA smartphones, the Electronic Serial Number (ESN) and/or the
Mobile Equipment ID (MEID) are reported. For GSM andUMTS smartphones, the International
Mobile Equipment Identifier (IMEI) is reported.

Event Calling
A feature that enables Windows andMac devices tomake an agent call when a specific event,
such as a change in installed software, occurs on a device.

Glossary Absolute User Guide

Absolute 7.x 298

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2908



Event Details
A description of an activity related to user administration in the Absolute console.

Executable File
A computer file that contains a program that is ready to be run or carried out.

Export (Data/Group)
A function in the Absolute console that enables users to download files, which contain information
on device data or device groups, in multiple formats.

F

First Call Date
When the agent on a device first called in to theMonitoring Center.

FQDN
Fully Qualified Domain Name (FQDN) of a device, which includes the device name, domain name,
and all higher-level domains. This value shows on the Device Drift by Device report under the Full
Windows Device Name column.

Full-Disk Encryption (FDE)
A software or hardware solution that secures, or encrypts, the entire contents of a physical drive.
FDE prevents unauthorized access to data storage. The agent detects FDE Hardware (self-
encrypting drives) and Software encryption programs that are installed on the hard drives of your
organization’s tracked devices.

Full Windows Device Name
The Fully Qualified Domain Name (FQDN) of a device, including the device name, domain name,
and all higher-level domains.

G

Geofences
A function in the Absolute console that lets users specify boundaries of areas on amap and track
devices based onGeolocation Tracking data.

Global System for Mobile Communications (GSM)
GSM is a standard set developed by the European Telecommunications Standards Institute that
describes technologies for second generation digital cellular networks.

Group
SeeDevice Group.

GUID
Globally Unique IDentifier.
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H

Hard Drive Free Space
The amount of storage currently available on a hard disk.

Hard Drive Serial Number (HDSN)
Themanufacturer’s serial number associated with the hard drive installed on a device. When
detecting hard drive serial numbers, the agent queries the disk controller first. If that fails, then the
agent uses Microsoft’s Windows Management Interface (WMI) to get the hard disk serial numbers.
WhateverWMI reports, which is provided by Microsoft or your hardware and/or software vendors,
is shown on the Hardware Configuration andOS Change Report.

Hard Drive Size
Themaximum capacity of a hard disk.

Hard Drive Space Threshold
Theminimum amount of storage on a hard disk that needs to be unavailable for a device to show in
the results grid.

Hard Drive Total Free Space
The amount of storage currently available on all hard disks installed in a device.

Hard Drive Total Size
Themaximum capacity of all hard disks installed in a device.

Hard Drive Total Used Space
The amount of storage currently unavailable on all hard disks installed in a device.

Hard Drive Used Space
The amount of storage currently unavailable on a hard disk.

Hardware asset
A traditional device, such as a laptop or desktop computer, or amobile device, such as a smart-
phone or tablet.

Hardware Description
The type of hardware that changed.

Hardware Profile
The collection of Identification Points that define a device.

Has Service Guarantee
Indicates whether a payment may be issued if attempts to run a guaranteed service fails.
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I

Identification Points
The inventory items designated to identify and return self-healing devices to theMonitoring Center.
Also referred to as data points.

Identifier
A unique Electronic Serial Number assigned to the agent installed on a device.

IMEI
International Mobile Equipment Identity. See Equipment ID.

Import (Data/Group)
A function in the Absolute console that enables users to upload files in multiple formats, which con-
tain information on device data or device groups.

Install Source
The full directory path to the folder containing the installation files for a program.

Installation Directory
The full directory path to the primary folder where a program is installed.

Inventory Record
When the agent makes its first activation call, theMonitoring Center creates a record (in a data-
base) of the details about this device’s Identification Points, based on the device’s Hardware Pro-
file settings, which you configure.

Investigation Report
A report available in the Absolute console that is filled out and sent online by users to notify Abso-
lute of a theft or loss of a device.

IP Address
A unique number identifying a computer on the Internet. See also Local IP Address and Public IP
Address. In the Absolute console, enter IP addresses in the format [1-255].[0-255].[0-255].[0-255].
You can use the asterisk (*) wildcard character. For example, to search for all IP addresses in the
range 127.10.[0-255].[0-255], type 127.10.*.*

L

Last Agent Call
The date and timestampwhen the agent installed on a devicemost recently contacted theMon-
itoring Center. If available, clicking the Last Call Date or Last Call Time links open the Call History
page for the device.
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Last Call
The date and timestampwhen the agent installed on a devicemost recently contacted theMon-
itoring Center. If available, clicking the Last Call Date or Last Call Time links open the Call History
page for the device.

Last Call Date
The date and timestampwhen the agent installed on a devicemost recently contacted theMon-
itoring Center. If available, clicking the Last Call Date or Last Call Time links open the Call History
page for the device.

Last Call Time
The date and timestampwhen the agent installed on a devicemost recently contacted theMon-
itoring Center. If available, clicking the Last Call Date or Last Call Time links open the Call History
page for the device.

Last Reboot
The date and timestampwhen this device was last restarted.

Latest Service Pack
Themost recent collection of updates, fixes and/or enhancements to a software program delivered
in the form of a single installable package.

Local IP Address
The IP address assigned to a device on the Local Area Network (LAN) when calling theMonitoring
Center. See also IP Address and Public IP Address.

Local IP RDNS
The domain name associated with a Local IP Address. See also Proxy IP RDNS.

Location
The position of a device on the surface of the earth expressed in latitude and longitude.

Location Technology
A technology, such as GPS orWi-Fi Positioning, used to determine the location of a device.

Location Time
The timestamp that indicates when the position of a device was recorded.

M

MAC Address
For laptops and computing devices with mobile broadband adapters, theMedia Access Control
(MAC) address is the hardware address that uniquely identifies each node of a network, such as
Ethernet, or themobile broadband adapter used to complete a call to theMonitoring Center. For
smartphones, it is theMAC address detected on the smartphone, most commonly theWi-Fi MAC
address. Some platforms may also have an Ethernet MAC address.
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Make
Themanufacturer of a device or other hardware.

MEID
Mobile Equipment Identifier. See Equipment ID.

Mobile Broadband Adapter Tracking (MBAT)
This service permits Absolute customers to view a list of mobile broadband adapters and their
attributes including equipment, subscriber, and network information in the Absolute console.

Model
The product type of a device or other hardware.

Monitor Refresh Frequency
The scanning rate of a display.

Monitoring Center
A server with which the agent makes a secure connection to send device authentication and invent-
ory data (also called Identification Points). See also Absolute Monitoring Center.

Monitoring Center-initiated Calling (MCIC)
A feature that lets customers remotely initiate an agent call using the Absolute console. Monitoring
Center-initiated calling, under specific circumstances, enables a drastic reduction in the time
required to initiate action on the targeted device.

O

Operating System
Software that controls the running of computer programs andmay provide various services.

Organizational unit
A Google account term that has relevance for managed Chrome devices. An organizational unit
allows services and features to bemade available to one or more users through the configuration of
policies.

P

Persistence Status
The status of the Absolute Persistencemodule on amanaged device. Possible values are:
BIOS/Firmware Active, BIOS/Firmware Pending, and N/A. A device’s Persistence Status is indic-
ated on the Activation Report.

Persistence technology
Includes BIOS and Firmware persistence. Activated during the agent’s first call to aMonitoring
Center. Checks for the status of the agent and initiates self-healing to restore the agent if it is miss-
ing, tampered with, or damaged.
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Program
An executable file on a device that is detected by the agent and reported in the Absolute console.
See also Application Name.

Proxy IP RDNS
Results of performing a Reverse Domain NameSystem (RDNS) lookup on a Proxy IP Address.

Public IP Address
The IP address used to communicate with the Internet. For modem calls, caller ID information is
reported instead. See also IP Address, Local IP Address, and Caller ID.

Publisher
A company or organization selling applications that is detected by the agent and reported in the
Absolute console.

R

RAM Size
The amount of dynamically accessible memory in a device.

Required Item List
The list of software applications that your organization has deemed are required (must be installed
on all devices) in its Software Policy. You can view this list on the Software Policy Non-Com-
pliance Report.

Results grid
The table that is populated underneath the search or filter criteria location on a Absolute console
page and which is based on the specified filtering criteria. Also called a report table.

RTT
Real-Time Technology (RTT) is a feature that lets you track your mobile broadband-enabled
devices. Additionally, this feature leverages mobile broadband and SMS (text) messaging to
increase the speed to run security operations on devices in your account.

RTT-IP
Real Time Technology over Internet Protocol (RTT-IP) lets you initiate security operations on your
managedWindows andMac devices without waiting for the next scheduled agent call. RTT-IP can
be enabled at the account level or the device level. See alsoMonitoring Center-initiated Calling
(MCIC).

S

SCCM client
A small software application installed on eachWindows device to allow the device to connect to
the SCCM server and bemanaged remotely. Also see "System Center ConfigurationManager
(SCCM)".
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SCCM Repair
A feature that works in conjunction with SCCM Status reporting. If the SCCM client installed on a
Windows device is not functioning correctly, SCCMRepair attempts to repair the client. Also see
"SCCM Status" and "System Center ConfigurationManager (SCCM)".

SCCM Status
The status of the SCCM client installed on aWindows device. The agent can be configured to
detect a device's SCCM Status. Also see "System Center ConfigurationManager (SCCM)".

Security Administrator
A user role that exists in those organizations that choose to designate certain Administrators as
Security Administrators to manage the device and data security of assets. This user role has more
access rights than Administrators. Security Administrators have the authority to configure, target,
and start File Retrieval, Device Freeze, and Data Delete services. Security Administrators use the
Absolute console to track andmanage devices, both within the organization’s local area network
and outside of it.

Security Power User
A user role that exists in those organizations that choose to designate certain Power Users as
Security Power Users tomanage the device and data security of assets. This user role has more
access rights than Power Users. Security Power Users have the authority to configure, target, and
start File Retrieval, Device Freeze, and Data Delete services for devices in their assigned Device
Group. Security Power Users use the Absolute console to track andmanage devices within the
organization’s local area network.

Self-Encrypting Drive (SED)
A type of drive that is capable of FDE and can be detected by the agent, but may not be enabled or
may not be supported by Absolute.

Self-Healing Call (SHC)
When agent modules are corrupted or tampered with, or when attempts aremade to remove the
agent from a device, the technology rebuilds (self-heals) itself.

Serial Number
The serial number of the device or other hardware.

Service Pack
A collection of updates, fixes and/or enhancements to a software program delivered in the form of a
single installable package.

SIEM
Security Information and Event Management (SIEM) applications collect logged events frommul-
tiple software programs and store them in a central repository for consolidated reporting and ana-
lysis.You can enable Absolute alert events to be viewed in a SIEM application.

SMS
Short Message Service (cellular phone text messaging).
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Software Policy
A list of software requirements that consists of Banned and Required software titles. A Software
Policy is applied to Device Groups to identify non-compliant devices.

Software Status
The type of compliance status of a software installation with a Software Policy. The possible val-
ues include Banned and Required.

Subscriber ID
The unique number associated with the smartphone network service subscriber. The number is
retrieved from the smartphone hardware, the Subscriber Identity Module (SIM) card, or an equi-
valent.

Suspicion Level
The importance level or grade that defines the severity of a suspicious event.

Suspicious event
An event that triggered one or more alert notifications based on alerts defined for the account.

System BIOS Date
When the Basic Input/Output System (BIOS) installed in a device was released.

System BIOS Version
The unique name or number assigned to the Basic Input/Output System (BIOS) of a device.

System Center Configuration Manager (SCCM)
Microsoft System Center ConfigurationManager (SCCM) is a systemmanagement software
product that lets IT administrators manage theirWindows devices by performing tasks remotely.

T

Threshold Value (MB)
For hard disks, theminimum preferred amount of available storage (expressed inMB) on a device’s
logical drive to show in reports.

U

Username
A unique name detected by the agent to identify a person who is associated with or using a device.

V

Version
A number that distinguishes releases of the same software application, sold separately, that is
detected by the agent and reported in the Absolute console. See also Agent Version.
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Video Display Color Depth
The number of bits used to represent color on amonitor.

Video Display Resolution
The number of distinct horizontal and vertical pixels showing on amonitor.

Volume
A single accessible storage area with a single file system that is resident on a single partition of a
hard disk.

Volume Label
The descriptive name assigned to a volume on a hard disk, such as Local Disk or Public.

W

Wi-Fi
A technology that allows electronic devices to connect to the Internet or communicate with one
another wirelessly within a particular area over radio waves.

Wi-Fi hotspot
A private or public location where Internet access is available via aWLAN (wireless local area net-
work).
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suspending
alert scanning 27
alerts 27

suspicious activity on devices, described 15
triggering an alert, described 15
types

custom 15
viewing
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described 98
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described 94
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e-mailed authorization code 206
auto-grouping feature used to add devices to a

device group automatically 46
automatic assignment of available Service Guar-

antee Licenses for your account
turning off 55

B
Banned Items, adding them to the software

policy 52

C
Call History and Loss Control reports 155
Call History Report 156
Calling Profiles Report 180
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about 287
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URL 32
full-disk encryption alert 23
geofences 271
new device groups 40
software policy 52

CSV files, importing to add multiple devices to a
device group 47

custom action fields 206
creating 207
deleting 208
editing 207

custom alerts
activating 25
creating 19
deleting 27
described 15
editing 26
managing 24
resetting 26
searching for 25
suspending 27
suspending alert scanning 27
viewing 24

custom Device Freeze messages 264
deleting 267
editing existing Device Freeze
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activating 37
creating 31
deleting 39
described 30
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previewing 33
resending 39
suspending 37
viewing

a list of end user messages 31
acknowledgements 37
unacknowledged end user messages 38

D
data and device security administration

changing the e-mail address for security per-
sonnel 206

described 200
disabling your Security Administrator author-

ization agreement 202
providing an RSA SecurID Token code 205
requesting an e-mailed security authorization

code 206
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managing custom action fields 207
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request
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a single device 233
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automatically 46
manually 47
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custom action fields 208
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geofences 273
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described 222
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products 56
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described 237
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deleting offline policies 254
designating a default policy 250
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removing its details and the con-
sequences 243

states 258
tracking the status 254
unfreeze passcode for Device Freeze

operation 263
viewing the status 257

requesting 239
scheduling for future date 239
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a single device on an Agent call 261
multiple devices on an Agent call 262
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described 40
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group 50
viewing
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devices associated with a device
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software policies applied to device
groups 51

specific device group 42
Device History Report

viewing 160
Device Location History Report 171
Device Location Report 168
Device Readiness Report 106
Device Rebuild predefined alert 17
Device Summary page
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configuring Event Calling for a device 90
described 84
Forced Call log 191
Hardware Details information 87
Hardware Summary information 87
SCCM Status history information 89
Software Details information 88
turning on SCCM Repair 93
turning on SCCM Status reporting 92
viewing call history 92

devices 92
adding

devices to a
device group automatically using the
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single device group 44

multiple devices to a device group by
importing CSV files 47

associating devices with a device group 43
data and device security administration,

described 200
deleting

device groups 50
downloading

data delete log file 235
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a single device 235
mobile devices 236
multiple devices 235

editing
details for a single device with a mobile

broadband adapter 190
details for a specific device 84
Identifier’s asset information 84
information for a device group 43

filtering to find a specific device group 42
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device group 46
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setting up dormant devices 94
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off 56
on 56
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off 90
on 90

Event Calling for your account
off 63
on 62
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Full-Disk Encryption data collection
off 56
on 56

unfreeze before requesting a Data
Delete 213

unfreezing a frozen device using an unfreeze
passcode 263

viewing
a list of mobile broadband adapters

installed and operational on man-
aged devices 108

details for a single device with a mobile
broadband adapter 190

details for a specific device 84
log file for

a single device 235
mobile devices 236
multiple devices 235

managed devices that have Event Calling
turned on 64

managed devices with SCCM Status
reporting turned on 66

membership in a device group 49
specific device group 42
total, used, and available disk space for

each device 105
with Full-Disk Encryption cannot submit an

End of Lease/Life Data Delete
request 213

Devices by License Report 119
disabling

consequences to 202
RTT-IP 199
Security Administrator authorization 202

dormant devices
described 94

Download Packages page
Absolute Manage Persistence section 69
Absolute Manage section 69
Agent section 68

downloading
a CSV or XML file that identifies installed

monitor drivers 102
a CSV or XML file that identifies installed

printer drivers 101
Absolute Manage installation packages 69
Absolute SIEM Connector 72
and submitting the Absolute Security Admin-

istration Authorization Agreement 201
data delete log file 235
File List request 283
reports, described 96
retrieved files 278
the Agent 68
the log file for

a single device 235
mobile devices 236
multiple devices 235

triggered alert events 29

E
e-mailed

security authorization codes for security oper-
ation 206

security authorization codes for security per-
sonnel 206

editing
alerts

custom 26
predefined 26

asset information for a device 84
assignment of Service Guarantee licenses

manually for a
group of devices 59
single device 59

Classic Account Settings 55
custom

Device Freeze messages 266
end user messages 34

custom action fields 207
deletion policies 226
details for a single device with a mobile

broadband adapter 190
details for a specific device 84
device group’s information 43
existing geofences 273
license information using the Software

License Compliance Overview
Report 118

RTT-IP settings 58
saved report filters 95, 187
software policy 54
URL end user messages 36

enabling
geolocation reporting 167
Security Administrator authorization

again 202
Encryption History Report 143
Encryption Status Report

turning on full-disk encryption data
collection 137

End of Lease/Life Data Delete request
described 213
problems for devices with Full-Disk Encryp-

tion 213
end user messages, see End User Messaging
End User Messaging

activating a message 37
creating

custom messages 31
URL messages 32

deleting end user messages 39
described 30
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editing
custom messages 34
URL messages 36

minimum system requirements 30
previewing 33
resending a message 39
suspending a message 37
types

custom messages 30
URL messages

described 30
viewing

a list of end user messages 31
end user messages that

were acknowledged 37
were not acknowledged 38

ensuring security operations are conducted
safely 200

error codes for Intel AT 210
ESRI map, when used in the Absolute

console 270
Event Calling

described 59
device changes that trigger a call 60
for a device

turn it off 90
turn it on 90
viewing call history 92

for your account
editing Call Settings 63
turn it off 63
turn it on 62
viewing managed devices that have

Event Calling turned on 64
Minimum Event Call Period 61

exporting
a software policy to an Excel spreadsheet 54

Extended IP Call Information page,
described 156

F
file entries for deletion policies 222
File List 281

downloading a request 283
minimum system requirements 281
requesting 281
requesting one for stolen devices 282
tracking the status 283

File Retrieval
cancelling request 279
changing status 278
downloading files 278
minimum system requirements 275
removing log files 279
requesting 276

filtering
a report’s results 82

alert events by
date alert event was triggered 28
specific alert event 28
suspicion level 28

data to create a Full-Disk Encryption Status
report 137

to locate specific device groups 42
finding

devices that are ready for retirement 106
devices with self-encrypting drives capable of

full-disk encryption 136
Forced Call log, described 191
Forced Call request status 192
forcing

a call on devices with mobile broadband
adapters 191

a reboot on Windows devices when the
Device Freeze request
completes 241

freezing devices
Device Freeze offline policy 245
Device Freeze request 239

full-disk encryption
described 135
filtering data to cerate a Full-Disk Encryption

Status report 137
finding SEDs capable of full-disk

encryption 136
identifying devices that

have an SED installed 140
have full-disk encryption products

installed 140
have no full-disk encryption products

installed 141
reactivating a suspended alert 26
software products and self-encrypting drives

detected 136
status-based alert 23
turning it on in

Classic Account Settings 137
Encryption Status Report 137

viewing
a device’s full-disk Encryption History

report 143
changes to a device’s full-disk encryption

status string 142
when to decrypt a device 213

Full-Disk Encryption Status Report 136
creating a full-disk encryption alert 23
turning detection of FDE products for your

account
off 56
on 56
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G
gathering

asset data from iPads 76
generating a server recovery token to unlock a

locked Intel AT device 210
Geofence Editor, described 270
Geofence Tracking reports, described 270
geofences

creating 271
deleting 273
editing 273
example of a Geofence Location alert 22
explained 268
Geofence Editor, described 270
security checks 268
using the technology 269
viewing a list of them 272

geolocation
Authorization form 167
collecting location information 167
enabling reporting 167
limitations of

GPS 166
Wi-Fi positioning 167

system requirements 164
Tracking Activation form 269
tracking reports, described 270
tracking, described 268
types of location technologies,

described 166
Global Positioning Systems. See GPS.
Google Maps

using in prohibited country 270
using navigation tools

in Geofences 270
in reports 170

Wi-Fi Positioning
definition 166
enabling 57

Google Synchronization Service
about 288
enabling 288

GPS
described 166
limitations 166

Guest User user role, described 13

H
Hard Disk Space Report 105
Hard Drive is Nearly Full predefined alert 17
Hardware Configuration and OS Change

Report 103
Hardware Details information 87
Hardware Summary information 87

I
identifier, editing asset information 84
identifying

devices that
have an SED installed 140
have full-disk encryption products

installed 140
have hardware or operating system

changes 103
have no full-disk encryption products

installed 141
devices that do not meet specified minimum

requirements for hardware or oper-
ating system 106

hardware components that need an
upgrade 106

importing
a CSV file for IP mapping 46
an edited CSV file for device groups 48
iPad data into the Absolute console 76

initiating a forced call on devices with mobile
broadband adapters 191

Installed Programs by Account Report 123
Installed Programs by Device Report 122
Installed Programs by Device Report,

details 124
Installed Software Overview Report 112
Intel AT

concluding the service 209
generating a server recovery token to unlock

a locked device 210
link to troubleshooting table 210
other ways to protect your devices 209
troubleshooting disenrollment 209
unlocking locked devices using a server

recovery token 211
Internet Browsing Configuration Report 127
Investigation Report

contact list, managing 77
Investigation Report Contact List

about 77
activating Disabled contacts 81
adding contacts 78
Contact Status

about 77
changing status of a contact 80-81

disabling Active contacts 80
editing contact information 79
printing the contact list 79
viewing the contact list 79

IP georesolution 166
iPads

gathering asset data 76
importing data into the Absolute console 76
meeting your Service Guarantee 76
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prerequisites for
removing iPad devices enrolled 77

removing iPads enrolled 77

L
Last called 20 days ago predefined alert 17
Lease Completion Report 174
Lease Ending predefined alert 17
License Usage Summary Report 179
licenses

editing information using the Software
License Compliance Overview
Report 118

limitations of
GPS technology 166
Wi-FI positioning 167

Local IP Address Changed predefined alert 17
locating devices

outside your corporate network 156
that cannot support a particular software or

operating system rollout 106
location technologies

Absolute Wi-Fi Positioning 166
API and other sampling technologies 166
cell tower/network 166
Google Maps Wi-Fi Positioning 166
GPS 166
IP georesolution 166
Other Location Technologies 166

log files
downloading 235
for a single device

downloading 235
viewing 235

for mobile devices
downloading 236
viewing 236

for multiple devices
downloading 235
viewing 235

M
Major Change predefined alert 17
managing

custom alerts 24
custom Device Freeze messages 264
predefined alerts 24
triggered alert events 28

manually
defining what devices are assigned to which

device groups 47
editing the assignment of Service Guarantee

licenses for a group of devices 59
editing the assignment of Service Guarantee

licenses for a single device 59

Microsoft Audit Summary Report 120
Minimum Event Call Period 61
minimum system requirements needed for

Data Delete 212
Device Freeze security operation 237
End User Messaging 30
File List 281
File Retrieval 275
RTT 188
RTT-IP 193

Missing Anti-Malware Report 130
Missing Devices Report

described 158
Missing Software on Required List predefined

alert 18
Mobile Broadband Adapter Details page, view-

ing for RTT-enabled devices 190
Mobile Broadband Adapter Report 108
Mobile Device Report 110
Mobile Theft Management service

for Chrome devices 287
Modem Addition Report 131
Modem Changed predefined alert 18
monitor drivers, downloading a CSV or XML file

that identifies installed monitor drivers on
devices 102

Monitor Report 102
moving

between pages in a report 84
My Content 186

described 186
My Filters 187
My Reports 186

My Filters 187
My Reports 186

N
Network Changed predefined alert 18
Network Diagnostics Tool 69
New Program File Detected predefined alert 18
no boot with log file deletion policy entry 222

O
offline policy. See Device Freeze
opening

Data Delete Details page 228
Device Summary page 84
Reports page 82
Software Policy page 51

Operating System Changed predefined alert 18
Operating System Updates Report 125
OS Product Key Changed predefined alert 18
override phone number, setting 191
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P
passcode

used to
unfreeze a frozen device 263

policies
Device Freeze offline policy. See Device

Freeze 244
software policy described 50

Power User user role, described 13
predefined alerts

activating them 25
Agent is Newly Installed 16
Change in Serial Number 16
described 16
Device Name Changed 16
Device Rebuild 17
editing them 26
Hard Drive is Nearly Full 17
inability to delete them 16
Last called 20 days ago 17
Lease Ending 17
list of default alerts 16
Local IP Address Changed 17
Major Change 17
managing them 24
Missing Software on Required List 18
Modem Changed 18
Network Changed 18
New Program File Detected 18
Operating System Changed 18
OS Product Key Changed 18
Public IP Address Changed 18
resetting them 26
searching for 25
Self Healing Call 19
Software on Banned List 19
suspending alert scanning 27
suspending them 27
Username Changed 19
viewing them 24
Warranty Ending 19

prerequisites for
Data Delete requests 213
removing iPads enrolled 77

previewing end user messages 33
printer drivers

downloading a CSV or XML file that identifies
installed printer drivers on
devices 101

Printer Report 101
printing

reports 94
the current page of a report 95

providing RSA SecurID Token codes for security
services 205

Public IP Address Changed predefined alerts 18

R
reactivating a suspended alert 26
Real-Time Technology. See RTT.
Remote File Retrieval 275
removing

Device Freeze Request details and the con-
sequences 243

device from
Device Freeze offline policy 253

device group from a software policy 54
devices from

device groups 50
from enrolled iPads 77

Reports
Account Management

Calling Profiles report 180
License Usage Summary report 179
Security Audit Logs report 184
User Audit report 182
User Event report 183

Call History and Loss Control
Activation report 161
Call History report 156
described 155
Device Drift by Device Name report 159
Device Drift by Username report 160
Device Drift History report 160
Device Location History report 171
Device Location report 168
Extended IP Call Information page, loc-

ating devices outside your cor-
porate network 156

Missing Devices report 158
changing the number of records shown 84
downloading 96
editing saved reports 95
Encryption Status Report, turning on full-disk

encryption data collection 137
filtering

a report’s results 82
finding devices that are ready for

retirement 106
Hardware Assets

Asset report 98
Device Readiness report 106
Hard Disk Space report 105
Hardware Configuration and OS Change

report 103
Mobile Broadband Adapter report 108
Mobile Device report 110
Monitor report 102
Printer report 101

identifying
devices that do not meet specified min-

imum requirements for hardware
or operating system 106

Absolute 7.x 316

Proposta DOC TEC 02 (0815438)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2926



hardware components that need an
upgrade 106

Lease and Inventory Management
Lease Completion report 174
User-entered Data report 177

lease management, described 174
locating devices that cannot support a par-

ticular software or operating system
rollout 106

loss control, computer drift history 161
moving between pages 84
MyContent

My Filters 187
My Reports 186

printing
reports 94
the current page of a report 95

saving 95
Security

Absolute Secure Drive Authentication Fail-
ures report 134

Anti-Malware report 129
Encryption History report 143
Full-Disk Encryption Status report 136
Internet Browsing Configuration

report 127
Missing Anti-Malware report 130
Modem Addition report 131
Operating System Updates report 125
SCCM Status History Report 149
SCCM Status Report 145
Security Posture Report 154
Suspicious Devices report 132
Unauthorized Software report 128

Software Assets
Devices by License report 119
Installed Programs by Account report 123
Installed Programs by Device report 122
Installed Programs by Device report,

details 124
Installed Software Overview report 112
Microsoft Audit Summary report 120
Software by Device report 116
Software Configuration Change

report 114
Software License Compliance Overview

report 117
Software Policy Non-Compliance

report 121
viewing

complete overview for specific devices
that have the Agent installed 98

details about mobile devices (Smart
Phones, Tablets) 110

entire row in a report record 83
list of mobile broadband adapters

installed and operational on man-
aged devices 108

total, used, and available disk space for
each device 105

Reports page, opening it 82
requesting

a Data Delete operation 214
a Device Freeze 239
a File List 281
a File Retrieval 276
an unfreeze passcode for a Device Freeze

security operation 263
e-mailed security authorization code for

security personnel 206
File List on a stolen device 282

Required Items list, adding to the software
policy 53

resending messages to end users 39
resetting

custom alerts 26
predefined alerts 26

RSA SecurID
Token codes

for security services 205
providing one 205

transferring tokens 205
RTT

minimum system requirements 188
setting an override phone number 191
using cellular technology to maintain network

connectivity 188
viewing the Forced Call log 191

RTT-IP
benefits of 194
described 193
disabling 199
editing the settings for your account 58
enabling

for a specific device 195
for all devices in your account 195

minimum system requirements 193
overview 193
Ping Period

definition 194
editing for

a single device 197
all devices in your account 197

requesting a full agent call 196
viewing status for a device 194
viewing status of all devices 198

running a report 82

S
saving

report filters 187
your reports and filter criteria 186

SCCM Repair
feature overview 145
History tab for a device 89
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reports for
SCCM Status History Report 149
SCCM Status Report 145

troubleshooting failed repairs 154
turning on feature

at the account level 66
at the device level 93
from the SCCM Status Report 148

viewing repair result details 151
SCCM Status

feature overview 144
History tab for a device 89
reports for

SCCM Status History Report 149
SCCM Status Report 145

turning on feature
at the account level 65
at the device level 92
from the SCCM Status Report 148

viewing devices with the feature turned
on 66

viewing test result details 151
SCCM Status Reports 144
scheduled

Device Freeze, requesting for future
date 239

searching for
custom alerts 25
predefined alerts 25

security actions
alerts for 22
Security Audit Logs Report 184

Security Administration Authorization Agree-
ment, described 201

Security Administrators
authorization agreement 269
data and device security administration,

described 200
disabling authorization for 202
enabling authorization again 202
managing the Investigation Report Contact

List 77
providing an RSA SecurID Token code 205
requesting a security authorization code sent

by e-mail 206
user role, described 12

Security Audit Logs Report 184
security authentication methods

described 204
disabling the security administrator author-

ization 202
requesting an e-mailed security authorization

code 206
RSA SecurID tokens 204

security authorization code
described 205
requesting one using e-mail 206

security checks for geofences 268
security checks for security operations 200

Security Posture Report 154
Security Power Users

authorization agreement 269
data and device security administration,

described 200
providing an RSA SecurID Token code 205
requesting a security authorization code sent

by e-mail 206
user role, described 13

SEDs, finding those capable of full-disk encryp-
tion 136

Self Healing Call predefined alert 19
server recovery token

generating one to unlock a locked Intel AT
device 210

using to unlock a locked Intel AT device 211
Service Guarantee license

described 58
editing the assignment manually for a

group of devices 59
single device 59

payout eligibility 58
settings

for your account
turn it off 63

turning
data collection for devices with Absolute

Secure Drive
off 56
on 56

encryption data collection for devices with
Full-Disk Encryption

off 56
on 56

SIEM Connector
downloading 72
sending alerts using 16

Signing Officer user role 13
smart phones, viewing their details 110
Software by Device Report 116
Software Configuration Change Report 114
Software License Compliance Overview

Report 117
Software on Banned List predefined alert 19
software policy

adding
applications to the

Banned Items list 52
Required Items list 53

copying 53
creating 52
deleting 54
described 50
editing 54
exporting to an Excel spreadsheet 54
removing a device group 54
viewing 51

a software policy 53
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device groups without a software
policy 51

Software Policy Non-Compliance Report 121
Software Policy page, opening it 51
states for Device Freeze requests 258
stolen devices

requesting a
Data Delete operation 214
Device Freeze 239
File List 282
File Retrieval 276

Suspended alert state 15
suspending

alert scanning 27
alerts 27
an end user message 37

suspicious activity on devices, described 15
Suspicious Devices Report 132
system requirements

minimum required for
Data Delete 212
Device Freeze 237
End User Messaging 30
File List 281
File Retrieval 275
RTT 188
RTT-IP 193

T
tablets, viewing details about mobile

devices 110
tracking

Device Freeze request status 254
File List status 283

transferring RSA SecurID tokens 205
triggered alert events

managing them 28
viewing them 28

triggered alerts, downloading them 29
triggering an alert 15
troubleshooting Intel AT error codes 210
turning

automatic assignment of available Service
Guarantee Licenses for your account

off 55
data collection for Absolute Secure Drive

off 56
on 56

encryption data collection for Full-Disk
Encryption products

off 56
on 56

Event Calling for your account
off 63
on 62

turning on
full-disk encryption data collection in

Classic Account Settings 137
Encryption Status Report 137

types of user events 183
typographical representations for conventions

used in this guide 14

U
unacknowledged end user message 38
Unauthorized Software Report 128
unfreezing

a frozen device using an unfreeze
passcode 263

a single device on an Agent call 261
multiple devices on an Agent call 262
the device before requesting a Data Delete

on the same device 213
unfreezing a Device Freeze request

getting an unfreeze passcode 263
unlocking locked Intel AT devices using a server

recovery token 211
upgrading the agent 68
URL end user messages

activating them 37
creating 32
deleting them 39
described 30
editing 36
previewing them 33
suspending them 37
viewing a list of them 31

user-defined alerts, described 15
User-entered Data Report 177
User Audit Report 182
User Event Report 183
user events, types 183
User Guide, overview of what’s included 13
user roles

Administrators 12
Guest Users 13
Power Users 13
Security Administrators 12
Security Power Users 13
Signing Officers 13

Username Changed predefined alert 19
using

choose feature 83
Data Delete;Data Delete

described 212
Device Freeze 237
e-mailed authorization codes to authorize

security personnel 206
File List 281
geofence technology 269
Remote File Retrieval 275
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RSA SecurID Token codes to authorize a
security service 205

RTT 188
RTT-IP feature 193
this guide 13

V
viewing

acknowledged end user message 37
alerts

custom 24
predefined 24

call history for a device 92
changes to a device’s full-disk encryption

status 142
complete overview for specific devices that

have the Agent 98
detailed caller ID information 160
detailed information about Device Freeze

requests 258
details about mobile devices, including smart

phones and tablets 110
details for

a device with a mobile broadband
adapter 190

a specific device 84
Device Drift History Report 160
Device Freeze request 257
Device Freeze Request status 257
device groups without a software policy 51
devices

in a device group 49
entire row in a report record 83
Forced Call log 191
Forced Call request status 192
list of

detected applications on a managed
device 113

end user messages 31
existing geofences 272
mobile broadband adapters installed and

operational on managed
devices 108

software policies 51
list of managed devices that have Event

Calling turned on 64
list of managed devices with SCCM Status

reporting turned on 66
log file for

a single device 235
mobile devices 236
multiple devices 235

Mobile Broadband Adapter Details page 190
Reports page 82
software policy 53
specific device group 42

total, used, and available disk space for each
device 105

triggered alert events 28
unacknowledged end user messages 38

viewing call history for a device 92

W
Warranty Ending predefined alert 19
Wi-Fi positioning

limitations 167
Windows devices, forcing a reboot after Device

Freeze completes 241
WMI, reporting hard disk serial numbers based

on Microsoft or vendor’s information 98
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14/10/2020 HP ProBook 445 G7 Notebook PC ENERGY STAR | EPEAT Registry

https://epeat.net/product-details/2118cdd6cda04cc7a2a8ff4e60cb31f2?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-search-result%252Fpage-1%252Fsize… 1/3

Product Summary:

Product Type: Notebook

Registered In: Brazil

Manufacturer:HP

EPEAT Tier: Gold

Registration
Date:

2020-05-12

Product
Status:

Active

Exceptions:
Configurations that are not ENERGY STAR qualified do not meet
required criterion 4.5.1.1.

EPEAT Tier Score Detail

For a product to be listed on the EPEAT Registry, it must, at a minimum, meet the
applicable “required” criteria.  to see a list of the required criteria for this
product category.

BETA

LOGIN

RETURN TO SEARCH

HP ProBook 445 G7 Notebook PC ENERGY
STAR

Click here
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Optional Criteria Scores

This product has met the necessary .

Along with required criteria, products can also meet optional criteria and score optional
points. It is not required for a product to achieve any optional points.

Products that meet all required criteria and achieve less than 50% of the optional points
are rated at  

EPEAT Bronze

Products that meet all required criteria and achieve 50 - 74% of the optional points are
rated at  

EPEAT Silver

Products that meet all required criteria and achieve 75 - 100% of the optional points are
rated at  

EPEAT Gold

The optional criteria for this product category and optional points achieved by this
product are listed below.

required criteria

4.1 Substance Management 12 / 16

4.2 Materials Selection 2 / 3

4.4 Product longevity/life-cycle extension 3 / 4

4.5 Energy Conservation 1 / 3

4.7 Packaging 2 / 2

4.8 Life cycle assessment and carbon footprint 5 / 6
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TOTAL OPTIONAL CRITERIA SCORE: 37 / 49

Please note that it is not
required for a product to
achieve any optional
points.

Some optional criteria may not be applicable to a
product. Optional criteria that are not applicable (N/A)
to the product are not included in the Total Optional
Criteria Score, and are not reflected above.

For any questions, comments, or feedback regarding the EPEAT Registry, please 
.

 

4.9 Corporate Environmental Performance 9 / 9

4.10 Corporate social responsibility 3 / 6

contact
us

EPEAT PROGRAM POLICY MANUAL SUPPORT
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HP Secure Erase for SSDs & HDDs 

4AA7-2608ENW, March 2019 

HP Secure Erase for SSDs 
& HDDs 
Safely and effectively erase sensitive data from solid 

state and hard drives 
 

HP Secure Erase1 is a critical resource for IT administrators tasked with protecting sensitive data, 
and a key component of HP system security. HP Secure Erase makes it easy to sanitize local 
magnetic hard disk drives (HDD) or solid-state drives (SSDs) to industry standards before 
disposal or recycling. 

Local storage sanitation—an important last step in the PC lifecycle 

In an environment where sensitive user information is under attack at every stage of the system lifecycle, ensuring that data can be securely erased 

from a data storage device is paramount. Information can be vulnerable if left on a storage drive when a system is recycled, disposed of, or re-

provisioned for another user. Properly sanitizing storage drives according to industry standards is a critical step in the PC lifecycle. 

In addition to meeting industry standards for data erasure in standard magnetic hard disk drives (HDDs), HP has taken the additional step of extending 

HP Secure Erase to also support industry-standard solid state drives (SSDs). HP Sure Erase is a standard feature in all HP business notebooks, 

supporting the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88. Manufacturers of industry-

standard SSDs approved for use in HP business notebook products have verified that running HP Secure Erase on their SSDs fully removes all user 

data so that it cannot be recovered. 

Erasing SSDs vs. HDDs 

Using HP Secure Erase on standard HDDs, data is overwritten using a data-removal algorithm that writes multiple patterns on every sector, cluster, 

and bit of the hard drive. This process is documented in the Department of Defense (DOD) 5220.22-M Chapter 8 specification.2 This overwrite-based 

process is only effective on standard HDDs. Writing a predetermined data pattern to a NAND flash-based SSD does not result in an empty drive. 

Instead it results in a drive full of data that must be erased before new user data can be written, which massively shortens the service life. 

Industry-standard disk sanitation 

To securely erase all user data from an SSD and restore the drive to a fresh-out-of-box (FOB) performance state, the National Institute of Standards 

Technology (NIST) supports the following commands that meets the minimum guideline for media sanitization of SSDs (NIST SP800- 88 Rev. 1). 

Block Erase is a function enabled only in SATA SSDs. Using the ATA command BLOCK ERASE EXT. Block Erase will instruct the SSDs controller to apply 

an erase voltage to all NAND cells of the device (including any cells which form blocks that have been retired, re-allocated, involved in garbage 

collection or over-provisioning or are part of a reserved pool of spare blocks). This functionality provides a very fast, complete and robust erasure of 

the SSD. 

Crypto Erase is a function enabled only in SATA SED SSDs. Using the ATA command CRYPTO SCRAMBLE EXT, this function removes the encryption key 

effectively making it impossible to reconstruct any of the data on the storage device. Crypto Scramble is implemented on both HDD and SSD SED 

devices. 

                                                                            
1 For the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 "Clear" sanitation method. Secure Erase does not support platforms with 

Intel® Optane™. HP Secure Erase does not support platforms with Intel® Optane. 
2 Specification 5220.22-M no longer exists. The DoD has subsequently decided that secure information must be destroyed to remain secure. The NIST guidelines restate in clear terms that 

a two-person rule (read human verification) shall be implemented but did not establish guidelines on the method of sanitization (it could be a single wipe with dual human verification, or a 

single destruction with the same). 
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4AA7-2608ENW, March 2019 

Block Erase and Crypto Erase Sanitize Operation is a function enabled only in PCIe NVMe SSDs. NVMe does not follow conventional ATA feature sets. 

Instead, NVMe devices support a sanitization function, inside their FORMAT NVM command structure that includes BLOCK ERASE SANITIZE and 

CRYPTO ERASE SANITIZE operation. So, by setting some specific bits in this command structure, a function similar to Secure Erase can be carried out. 

What data is not erased? 

After deploying HP Secure Erase on an SSD, all data in the user space is completely and irretrievably erased, and every block in the user space is ready 

to accept new host-written data, which moves the drive to its highest performance state (FOB). However, some data must be left in place, including 

data required for normal drive operation: SSD firmware copies that reside in the NAND, all SMART data, and retired NAND block mapping tables. 

Conclusion 

Writing or overwriting data to drive is the accepted practice of securely eliminating data from an HDD. However, in the case of NAND flash-based 

SSDs, overwriting is redundant, unnecessary, and a potentially insecure method of eliminating data. By using HP Secure Erase, users can ensure that 

SSD drives are completely sanitized and meet the minimum industry standards HP Secure Erase is easily enabled through the standard F10 BIOS 

setup process on most HP business PCs. 

Learn more 

hp.com/go/computersecurity 
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Technical white paper

HP Sure Start
Automatic firmware intrusion detection and repair

HP Sure Start can automatically detect, stop, and recover from a BIOS attack or 
corruption without IT intervention and with little or no interruption to user 
productivity. Every time the PC powers on, HP Sure Start automatically validates 
the integrity of the BIOS code to help ensure that the PC is safeguarded from 
malicious attacks. Once the PC is operational, runtime intrusion detection 
constantly monitors memory. In the case of an attack, the PC can self-heal 
using an isolated “golden copy” of the BIOS in less than a minute.
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Why is BIOS protection important?

As our world becomes more connected, cyber-attacks are targeting client device firmware and hardware with increasing 
frequency and sophistication. Tools and techniques to attack firmware were once theoretical and thought only to be 
available to nation-states. Such tools and techniques have since been shown to not only exist, but to be readily available 
in the public domain.

The device firmware (or BIOS) is an attractive target for attackers because of the potential advantages a successful 
breach could provide: 

• Persistence: Firmware resides in a nonvolatile memory on the circuit board and can’t be removed simply by erasing the 
hard drive. 

• Control: Firmware executes at the highest privilege level—outside of the OS domain—which enables the possibility of 
OS-independent malware. 

• Stealth: Firmware occupies a region of memory that is completely inaccessible to the operating system and system 
software; since it can’t be scanned by antivirus it may never be detected. 

• Difficulty of recovery: All these aspects make it extremely difficult to recover from this type of infection without resorting 
to a service event that includes a system board replacement.  

The ideal solution to protect devices against this type of attack is designed from the hardware up using “cyber resiliency” 
principles. These principles acknowledge that it is extremely difficult, if not impossible, to foresee and prevent every 
possible attack. The ideal solution not only provides enhanced protection of the firmware, but also includes a hardware-
rooted ability to both detect a successful attack and recover from it. 

HP Sure Start provides superb firmware protection 

HP Sure Start is HP’s unique and groundbreaking approach to provide advanced firmware protection and resiliency to  
HP PCs. It uses hardware enforcement via the HP Endpoint Security Controller (HP ESC) to provide protection of the BIOS 
that reaches well beyond the industry standard and ensures that the system will only boot Genuine HP BIOS. Additionally,  
if HP Sure Start detects tampering with BIOS, firmware, or runtime System Management Mode (SMM) BIOS code, it can 
recover using a protected backup copy.

Summary of HP Sure Start features

• HP core platform firmware authenticity enforcement and tamper protection—HP Endpoint Security Controller hardware 
enforcement of the system boot, so only authentic and unmodified HP firmware and HP BIOS are loaded

• Firmware health monitoring and compliance—Logging of firmware health-related events via isolated HP Endpoint 
Security Controller; presents the platform firmware state along with any anomalies that could indicate thwarted attacks

• Self-healing—Automatic repair of HP BIOS and HP firmware corruption, using the HP Endpoint Security Controller 
isolated backup copy of HP BIOS and HP firmware

• BIOS setting protection—Extension of the HP Endpoint Security Controller protection of the BIOS code to include HP ESC 
backup and integrity-checking of all user or admin-configured BIOS settings

• Runtime Intrusion Detection—Ongoing monitoring of critical BIOS code in runtime memory (SMM) while the OS is 
running

• Secure boot keys protection—Significantly enhanced protection of databases and keys stored by the BIOS that are 
critical to the integrity of the OS secure boot feature versus standard UEFI BIOS implementation

• Protected storage—Strong cryptographic methods to store BIOS settings, user credentials, and other settings in the HP 
Endpoint Security Controller hardware to provide integrity protection, tamper detection, and confidentially protection 
for that data  

• Intel® Management Engine firmware protection—Enhanced protection and recovery of the Intel Management Engine 
firmware

• Manageability—Administrator management of HP Sure Start capabilities with the Manageability Integration Kit (MIK) 
plug-in for Microsoft® System Center Configuration Manager (SCCM)

For a summary of capabilities added in each generation of HP Sure Start, see Appendix A on page 13.
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Third-party security certification 
The HP Endpoint Security Controller hardware used in HP Sure Start has undergone third-party security assessment and 
has been certified to provide hardware enforcement so that only authorized firmware can start on the target PC.1

Assurance that a security solution works as stated is a critical piece of any purchase decision related to security products. 
And because a reputation for quality can only go so far, HP has exposed the HP Endpoint Security Controller inner 
workings for review and testing by an independent and accredited laboratory to validate that it works as claimed per 
publicly available criteria, methodology, and processes.

Cyber-resilient design
Not only does HP Sure Start provide enhanced BIOS protection beyond the industry standard approach, but it is 
designed from the hardware up to provide unmatched platform cyber-resilience to ensure BIOS recovery even in the 
event of a breach or destructive attack. HP business PCs with HP Sure Start exceed the National Institute of Standards 
and Technology (NIST) Platform Firmware Resiliency guidelines (Special Publication 800-193) for host processor boot 
firmware and other critical platform device firmware, as discussed in Appendix C.  NIST SP 800-193 is one of the leading 
public sector efforts to formalize requirements for cyber-resilient platforms. For more details about HP Sure Start and 
NIST 800-193, see Appendix C.

HP Sure Start–supported models

HP introduced Sure Start in 2014. Since that time, HP has enhanced Sure Start and expanded the number of products that 
include it. HP Sure Start is provided across the entire 2018 Elite product lineup, including tablets, notebooks, desktops, 
and all-in-ones (AIOs). HP Sure Start Gen4 is available on HP Elite and HP Pro 600 products equipped with 8th generation 
Intel or AMD® processors.

Architectural overview and capabilities 

HP Sure Start consists of two major architectural components:

• HP Endpoint Security Controller running HP Sure Start firmware

• HP Sure Start BIOS working in conjunction with the HP Endpoint Security Controller hardware and firmware

Firmware integrity verification—the core of HP Sure Start 
The HP Endpoint Security Controller (HP ESC) is the first device in the system to execute firmware when the system 
powers up, active well before the system boots. The HP ESC activities include, but are not limited to, monitoring the 
system power button and power sequencing the start of the host CPU execution when the user presses the power button. 

When power is first applied to the platform (before the system is turned on), the HP ESC validates that its own firmware 
is authentic HP code before loading and executing the code. The HP ESC hardware uses industry-standard, strong 
cryptographic methods to perform the integrity verification. The method employs a 2048-bit HP RSA public key contained 
within internal permanent read-only memory. Therefore, the HP ESC is the built-in hardware-based Root of Trust (RoT) 
for the platform, used to validate its firmware and the HP BIOS before they are executed. This hardware Root of Trust 

1 The HP Sure Start controller hardware has been certified per the CSPN certification framework.
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protects against firmware replacement attacks regardless of their deployment method and serves as the foundation 
upon which HP platform security is built. 

Figure 1 illustrates the firmware integrity verification process. Once the HP ESC authenticates and starts executing the  
HP Sure Start firmware, that firmware uses the same strong cryptographic operations to verify the integrity of the system 
flash BIOS boot block. If a single bit is invalid, the HP ESC replaces the system flash contents with its own copy of the  
HP BIOS boot block that is stored within an isolated nonvolatile memory (NVM) dedicated to the HP ESC.

The HP Sure Start design ensures that all the firmware and BIOS code running on both the HP ESC and the host CPU is the 
code HP intended to be on the device.

Note: The system flash boot block integrity checking, and any needed recovery performed by the HP ESC, take place 
while the host CPU is off. Therefore, from a user point of view, the entire operation takes place when the system is still off, 
in sleep mode, or hibernate mode.

The system flash BIOS boot block is the foundation of the HP BIOS. The HP ESC hardware ensures that the BIOS boot 
block is the first code that the CPU executes after a reset. Once the HP ESC determines that the BIOS boot block contains 
authentic HP code, it allows the system to boot as it normally would.

The HP ESC also checks the integrity of the system flash boot block code each time the system is turned off or put into a 
hibernate or sleep mode. Since the CPU is powered off in each of these states and the CPU is therefore required to re-execute 
BIOS boot block code to resume, it is crucial to re-verify the integrity of the BIOS boot block each time to check for tampering. 

Figure 1.  Firmware integrity verification process.
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Additionally, for HP Intel models, HP Sure Start checks the integrity of the system flash BIOS boot block every 15 minutes 
while the system is running.2

Machine-unique data integrity
The HP ESC and BIOS work together to provide advanced protection of factory-configured critical variables unique to 
each machine that are intended to be constant over the life of any specific platform. In the factory, a backup copy of this 
variable data is saved in the HP ESC nonvolatile memory store. The backup is made available to the HP Sure Start BIOS 
component on a read-only basis to perform integrity checking of the data on every boot. If any setting in the shared 
flash is different from the factory settings, the HP Sure Start BIOS components will automatically restore the data in the 
System Flash from the backup copy provided by the HP ESC.

Descriptor region
For HP Intel models, HP Sure Start protects the descriptor region of the system flash. Unique to Intel architecture, the 
descriptor region contains critical configuration parameters that are sampled by the Intel Core™ logic at reset and used 
thereafter to configure the Core logic. The descriptor region also includes partitioning information for the system flash 
that is used by the Intel Core logic to determine where the BIOS region resides within the flash and therefore where their 
CPU retrieves code for execution from reset. HP Sure Start monitors the integrity of this region and recovers it to the 
intended configuration in the event of tampering or corruption.

Network controller protection
In addition, for HP Intel models, HP Sure Start protects the network controller (NIC) settings contained with the system 
flash. Some HP customers have use cases that require legitimate changes to factory configured NIC settings. Therefore, 
HP Sure Start does not prevent changes to NIC settings by default. Instead, HP Sure Start provides a feature that, when 
enabled, warns the user that NIC settings have changed. In addition, HP Sure Start provides a method to restore the 
NIC settings to factory values. Protected settings include the MAC address, the Pre-boot Execution Environment (PXE) 
settings, and the remote initial program load (RPL). This restoration is possible via a read-only backup copy protected by 
the HP ESC.

BIOS setting protection
As previously described, HP Sure Start verifies the integrity and authenticity of the HP BIOS code. Since this code is 
static after it is created by HP, digital signatures can be used to confirm both attributes of the code. The dynamic and 
user-configurable nature of BIOS settings, however, create additional challenges to protecting those settings. Digital 
signatures cannot be generated by HP and used by the HP Sure Start ESC hardware to verify those settings.

HP Sure Start BIOS setting protection provides the capability to configure the system so the HP ESC hardware is used to 
back up and check the integrity of all the BIOS settings preferred by the user. 

When this feature is enabled on the platform, all policy settings used by BIOS are subsequently backed up and an 
integrity check is performed on each boot to ensure that none of the BIOS policy settings have been modified. If a 
change is detected, the system uses the backup from the HP Sure Start–protected storage to automatically revert to the 
user-defined setting.

The HP Sure Start BIOS setting protection feature generates events to the HP Sure Start ESC hardware when an attempt 
to modify the BIOS settings is detected. The event is logged in the HP Sure Start audit log, and the local user will receive a 
notification from BIOS during boot.

HP Sure Start–protected storage
Protected storage rooted in the HP Endpoint Security Controller hardware provides the highest level of protection for 
BIOS/firmware data and settings protected by HP Sure Start. HP Sure Start–protected storage is designed to provide 
confidentiality, integrity, and tamper detection even if an attacker disassembles the system and establishes a direct 
connection to the nonvolatile storage device on the circuit board.

Data integrity
The integrity of the dynamic data stored in nonvolatile memory by firmware and used to control the state of various 

2 HP Sure Start with Dynamic Protection is available on HP Elite products equipped with 6th generation Intel Core processors and higher.
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capabilities is critical to the security posture of the overall platform. Dynamic data includes all BIOS settings that can be 
modified by the end user or administrator of the device. Examples include (but are not limited to) boot options such as  
the secure boot feature, BIOS administrator password and related policies, Trusted Platform Module–state control, and  
HP Sure Start policy settings.   

Any successful attack that bypasses the existing access restrictions designed to prevent unauthorized modifications 
to these settings could defeat the platform security. As an example, consider a scenario where an attacker makes an 
unauthorized modification to the secure boot state to disable it without being detected. In this scenario, the platform 
would boot the attacker’s root kit before the OS starts, without the user’s knowledge.

Industry-standard Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS does implement access restrictions that should 
prevent unauthorized modifications to these variables, and HP implements these just like the rest of the PC industry. 
However, given the risks a breach of these mechanisms poses to the platform, HP Sure Start provides secondary 
defenses that are stronger than the baseline industry standard.

BIOS settings and other dynamic data used by firmware to control the state that is protected by HP Sure Start are stored 
in the isolated nonvolatile memory of the HP Endpoint Security Controller that is not directly accessible to software 
running on the host CPU.   

Additionally, the HP ESC creates and appends unique integrity measurements each time a data element is stored in this 
nonvolatile memory store. The integrity measurements are based on a strong cryptographic algorithm (hashed-based 
message authentication code utilizing SHA-256 hashing) that is rooted to a secret contained within the HP ESC. The secret 
is unique to each HP ESC, such that each controller generates a unique integrity measurement given an identical element. 
When the data element is read back from the nonvolatile memory, the HP ESC recalculates the integrity measurement 
for that data element and compares it to the integrity measurement that is appended to the data. Any unauthorized 
changes to the data in the nonvolatile memory store result in a mis-compare. Using this approach, the HP ESC can detect 
tampering with data elements stored in the nonvolatile memory store.  

Data confidentiality 
For many of the data elements stored by the platform, maintaining confidentiality is critical. Examples include BIOS 
administrator password hashes, user credentials, and secrets optionally stored by firmware on behalf of the user for 
firmware-based features such as HP Sure Run and HP Sure Recovery.  

Protection of these secrets is challenging when industry-standard UEFI BIOS approaches are used, since the nonvolatile 
storage is typically readable by software running on the host processor. HP Sure Start–protected storage is intended to 
provide much greater protection of this confidential data than a standard UEFI BIOS implementation.

In addition to a separate isolated storage, HP Sure Start leverages the Advanced Encryption Standard (AES) hardware 
block contained within the HP ESC to perform AES-256 encryption on all confidential data elements stored in the HP Sure 
Start nonvolatile memory, in addition to the data integrity measurements for those elements. The encryption key used is 
unique to each HP ESC and never leaves that controller, so data encrypted by any individual HP ESC component can only 
be decrypted by that same HP ESC. 

Secure boot keys protection 
Compared to the industry-standard UEFI secure boot implementation, HP Sure Start provides enhanced protection of the 
UEFI secure boot key databases that are stored by the firmware. These variables are critical to proper operation of the UEFI 
secure boot feature that verifies integrity and authenticity of the OS bootloader before allowing it to start at boot.  

HP Sure Start protects UEFI secure boot key databases by maintaining a master copy in HP Sure Start–protected storage. 
Any authorized modifications to the UEFI standard secure boot key databases by the OS during runtime are tracked by 
HP Sure Start and applied to the master copy by the HP ESC. HP Sure Start then uses the master copy in HP Sure Start–
protected storage to identify and reject any unauthorized changes to the UEFI standard secure boot keys databases.

This capability, enabled by default, covers the following databases:
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• Signature database (db)

• Revoked signatures database (dbx)

• Key Enrollment Key (KEK)

• Platform Key (PEK) updated dynamically at runtime by the OS   

Runtime Intrusion Detection (RTID)
On each boot, the BIOS code starts execution from flash memory at a fixed address. This is known as the BIOS boot 
code and provides capabilities needed before the OS starts. However, a portion of BIOS remains in DRAM that is needed 
to provide advanced power-management features, OS services, and other OS-independent functions while the OS is 
running. This BIOS code, referred to as System Management Mode (SMM) code, resides in a special area within the DRAM 
that is hidden from the OS. We also refer to this code as “runtime” BIOS code in the context of HP Sure Start’s Runtime 
Intrusion Detection feature. (For more details on SMM and how it works, please see Appendix B on page 14).

The integrity of SMM code is critical to the client device security posture. HP Sure Start checks to make sure HP SMM BIOS code 
is intact at OS start. By adding new protection capabilities and/or providing a means to detect any attack to that code, Runtime 
Intrusion Detection provides mechanisms to ensure that the SMM BIOS code remains intact while the OS is running.

Figure 2.  Runtime Intrusion Detection uses specialized hardware embedded within the platform chipset to monitor SMM code for any changes.
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Runtime Intrusion Detection architecture 
The RTID feature utilizes specialized hardware in the platform chipset to detect anomalies in the Runtime HP SMM BIOS. 
Detection of any anomalies results in a notification to the HP Endpoint Security Controller, which can take the configured 
policy action independent of the CPU.

User notifications, event logging, and policy management 

HP Sure Start end user notifications
Under normal operating conditions, HP Sure Start is invisible to the user. When HP Sure Start identifies a problem, 
recovery operations are automatic, using the default settings with no end user or IT interaction usually required. 

Users may see runtime notifications in the event of a BIOS integrity problem detected via the HP Sure Start Dynamic 
Protection or the Runtime Intrusion Detection features while the OS is running. If any significant event is detected or 
action is taken, HP Sure Start displays a warning message via Windows® notifications on the next boot. HP Notifications 
Software is required to enable the viewing of these Windows notifications. 

HP Sure Start event logging
The HP Endpoint Security Controller records critical events related to the firmware/BIOS code and data monitored by  
HP Sure Start. These events are stored within the Sure Start nonvolatile memory store. When HP Notifications software is 
installed, the events are copied from the HP ESC to the Windows Event Viewer to facilitate access to these events by the 
local user as well as the customer’s preferred manageability agent.

The following events trigger the HP Notifications Software to gather all events from the HP Sure Start subsystem and 
ensure that the Windows Event Viewer is updated with any events that are not already recorded there:

• Windows Boot

• Windows Resume from Sleep/Hibernate

• HP Sure Start with dynamic protection runtime event notifications

• HP Sure Start Runtime Intrusion Detection (RTID)

HP Notifications Software populates HP Sure Start events into a unique “HP Sure Start” application event log.  
Only HP Sure Start events will be included in this log. The Windows Event Viewer path to the HP Sure Start events is the 
following: System Tools/Event Viewer/Applications and Services Logs/HP Sure Start.

The Windows Event Viewer level categories related to HP Sure Start events are defined in the table on the next page.

The events are populated into Windows Event Viewer in the order that they were generated by HP Sure Start. The oldest 
event in the HP Sure Start subsystem is added to the Windows Event Viewer first and the most recent event is added last.

The timestamp for each Windows Event Viewer entry is the time it was added to that log, NOT the time the event 
occurred. Each Sure Start Windows Event Viewer entry includes detailed data within the event details, which includes the 
timestamp of the actual occurrence.
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Note: Events are persistent in the HP Endpoint Security Controller even after being copied to the Windows Event Viewer. 

If the Windows Event Viewer is cleared, the HP Notifications Software application will replace all HP Sure Start entries on 
the next event that triggers it to check for HP Sure Start event logs.

Types of HP Sure Start Windows Event Viewer events
Event Level Definition

Info Events that are expected to occur during the normal course of operation (e.g., updating the BIOS).

Warning Unexpected events that have occurred but were fully recovered from by HP Sure Start and no user/admin 
action is required for the platform to be fully operational. These events are anomalous operations that the 
user/admin may want to investigate further, especially if there is a trend of these events across multiple 
machines.

Error Events that require the admin/HP service to act on the platforms to fully recover.

HP Sure Start policy controls
Out of the box, the HP system BIOS enables and optimizes HP Sure Start policies for the typical user. Since HP Sure Start 
is enabled by default, the typical user is protected by HP Sure Start without having to modify the settings. For advanced 
users, the system BIOS provides some control of HP Sure Start behavior, using policy settings in the (F10) BIOS Setup. 
Unless otherwise noted, these settings and functions are located under Security/BIOS Sure Start.

Note: Policies are stored within the HP ESC nonvolatile memory that is not directly accessible by the host CPU; therefore, 
a reboot is required before any Sure Start settings take effect.

The following HP Sure Start settings and functions are available:

• Verify Boot Block on Every Boot

• BIOS Data Recovery Policy

• Network Controller Configuration Restore (Intel only)

• Prompt on Network Controller Configuration Change (Intel only)

• Dynamic Runtime Scanning of Boot Block (Intel only)

• HP Sure Start BIOS Setting Protection

• HP Sure Start Secure Boot Keys Protection

• Enhanced HP Firmware Runtime Intrusion Prevention and Detection (Intel only)

• HP Firmware Runtime Intrusion Detection (AMD only)

• HP Sure Start Security Event Policy

• HP Sure Start Security Event Boot Notification

• Lock BIOS Version

• Save/Restore MBR of System Hard Drive

• Save/Restore GPT of System Hard Drive

• Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy
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Verify Boot Block on Every Boot
HP Sure Start always verifies the integrity of the system flash BIOS boot block before resuming from sleep, hibernate, or 
power-off. When set to enable, HP Sure Start will also verify the integrity of the boot block on each warm boot (Windows 
restart). The trade-off to consider is faster restart time versus more security. The default setting of this feature is disable.

BIOS Data Recovery Policy
When set to Automatic, HP Sure Start automatically repairs the BIOS or the Machine Unique Data when necessary. When 
set to Manual, HP Sure Start requires a special key sequence to proceed with the repair. In the case of an issue with the 
boot block code, the system will refuse to boot, and a unique blink sequence will flash on the system LED. The system 
LED that lights may vary by platform and by instance. In the case of an issue with the Machine Unique Data, the system 
will display a message on the screen. The key sequence required, and the blink sequence displayed, vary depending 
whether the system is a notebook, a desktop, or a tablet. Manual mode is useful to users who can perform forensics on 
the system flash contents before repair. Typical users are not encouraged to use manual mode. The default setting of this 
feature is Automatic.

Network Controller Configuration Restore (Intel only)
When selected, HP Sure Start immediately restores the network controller configuration to factory defaults. 

Prompt on Network Controller Configuration Change (Intel only)
HP provides a factory-defined network controller configuration which includes the MAC address. When this setting is set 
to enable, the system monitors the state of the network controller configuration and prompts the user in the event of a 
change from the factory-configured state. The default setting of this feature is disable.

Dynamic Runtime Scanning of Boot Block (Intel only)
When in the default setting of enable, HP Sure Start periodically checks the integrity of the BIOS boot block while the OS 
is running. When in the disable setting, HP Sure Start only checks the integrity before a boot or resume from sleep or 
hibernate.

HP Sure Start BIOS Setting Protection
The BIOS setting protection policy is disabled by default. To enable the feature, the owner/administrator of the client 
device should first configure all BIOS policies to the preferred setting. The owner/administrator also must configure a 
BIOS setup administrator password.

Once that is completed, the BIOS setting protection policy should be changed to “Enable.” At this point, a backup copy 
of all BIOS settings is created in the HP Sure Start–protected storage. Going forward, none of the BIOS settings can be 
modified locally or remotely. On each boot, the BIOS policy settings are verified to be in the desired state, and if there is 
any discrepancy, the BIOS settings are restored from the HP Sure Start–protected storage. 

To modify a BIOS setting, the BIOS administrator password must be provided and BIOS setting protection subsequently 
disabled, at which point changes can be made to the BIOS settings. 

HP Sure Start Secure Boot Keys Protection
With this setting at the factory default of enable, HP Sure Start provides enhanced protection of the secure boot 
databases and keys used by BIOS to verify the integrity and authenticity of the OS bootloader before launching it at  
boot. When set to disable, only standard UEFI secure boot variable protection is used and no backup copy is kept by the 
HP Sure Start subsystem.

Enhanced HP Firmware Runtime Intrusion Prevention and Detection (Intel only) and HP Firmware Runtime Intrusion 
Detection (AMD only)
The RTID feature is enabled by default for all platforms shipped from the HP factory. There is no need for the end 
customer/administrator to enable or otherwise deploy the feature to take advantage of HP Sure Start RTID. 

The RTID feature can be optionally be set to disable by the platform owner/administrator. 

HP Sure Start Security Event Policy
This BIOS policy setting controls what action is taken when HP Sure Start detects an attack or attempted attack while the 
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OS is running. There are three possible configurations for this policy:

• Log event only: When this setting is selected, the HP ESC logs detection events, which can be viewed in the Applications 
and Services Logs/HP Sure Start path of the Microsoft Windows Event Viewer.3

• Log event and notify user: This is the default setting. When this setting is selected, the HP ESC logs detection events, 
which can be viewed in the Applications and Services Logs/HP Sure Start path of the Microsoft Windows Event Viewer. 
Additionally, the user is notified within Windows that the event occurred.4 

• Log event and power off system: When this setting is selected, the HP ESC logs detection events, which can be viewed 
in the Applications and Services Logs/HP Sure Start path of the Microsoft Windows Event Viewer. Additionally, the user is 
notified within Windows that the event occurred, and that system shutdown is imminent.

HP Sure Start Security Event Boot Notification
This BIOS policy setting controls whether HP Sure Start warnings and error messages that are displayed when the 
system is booted require the local user to acknowledge the error before the boot continues. With the default Require 
Acknowledgement setting, the system halts with the error message displayed. The local user must press a key to 
continue the boot. If changed to Time out after 15 seconds, the message is displayed, but the boot process continues 
automatically after the message is displayed for 15 seconds.

Lock BIOS Version
In the (F10) BIOS setup, this feature is located in Main/Update System BIOS.

When set to disable, you can update the BIOS using any supported process. When the HP ESC detects a valid boot block 
update in the system flash, it updates the backup copy of the boot block.

When set to enable, all HP BIOS update tools refuse to update the BIOS. In addition, HP Sure Start protects the BIOS from 
attempts to change the BIOS version by removing the system flash via an unauthorized method. The HP ESC records the 
locked-down version of BIOS. When the HP ESC detects that the BIOS in the system flash changed, the HP ESC overwrites 
the BIOS boot block with the HP ESC copy of the boot block. The HP ESC copy of the boot block executes and recovers the 
remainder of the correct version of the BIOS. The default setting of this feature is disable.

Save/Restore MBR of System Hard Drive and Save/Restore GPT of System Hard Drive
In the (F10) BIOS setup, this feature is located in Security/Hard Drive Utilities. Only one of these capabilities is available, 
depending on the partition type of the primary drive (GPT or MBR), as detected by HP Sure Start.

When set to enable, HP Sure Start maintains a protected backup copy of the MBR/GPT partition table from the primary 
drive and compares the backup copy to the primary on each boot. If a difference is detected, the user is prompted and  
can choose to recover from the backup to the original state, or to update the protected backup copy with the changes. 
The Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy can optionally be used to remove the user decision for the action taken in 
the event of a discrepancy found by HP Sure Start.

When set to disable (default), no MBR/GPT protection is provided by HP Sure Start. 

Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy 
When set to Local User Control (default) the user is prompted for the action to take when HP Sure Start detects a change 
in the MBR/GPT partition table. When set to Recover in the event of corruption, HP Sure Start automatically restores the 
MBR/GPT to the saved state any time differences are encountered.  

3 HP Notification Software must be installed to view HP Sure Start events in the Windows Event Viewer.
4 HP Notification Software must be installed to receive notifications.
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Remote management of HP Sure Start policy controls
Out of the box, HP Sure Start policies are optimized for the typical user. Since HP Sure Start is enabled by default, there 
is no need for the remote administrator to take any action to enable (“deploy”) HP Sure Start. If a remote administrator 
wants to modify HP Sure Start policy settings, the same Windows Management Instrumentation (WMI) APIs or HP BIOS 
Configuration Utility scripts that are used to manage other platform BIOS policies can be used to manage HP Sure Start 
policies. In addition, administrators can remotely manage HP Sure Start capabilities with the Manageability Integration Kit 
(MIK) plug-in for Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

Also, administrators can remotely manage HP Sure Start capabilities and view HP Sure Start events with the 
Manageability Integration Kit (MIK) plug-in for Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

Conclusion

HP Sure Start delivers these key benefits:

• Uninterrupted productivity—HP Sure Start maintains business continuity in the event of an attack or accidental 
corruption by eliminating downtime waiting for an IT/Service event.

• Lower cost—HP Sure Start’s ability to recover automatically reduces calls to the IT Help Desk and enhances productivity, 
which ultimately helps lower the maintenance cost for the platform.

• Peace of mind—HP Sure Start has multiple security features that run across a wide variety of software and  
hardware platforms. 

Protect critical BIOS firmware from malware with the industry-leading firmware intrusion detection and automatic repair 
offered by HP Sure Start, exclusively available on select HP Elite PCs.

Learn more  
hp.com/go/computersecurity

Links to technical content   
support.hp.com/us-en/topic/goIT

Proposta DOC TEC 03 (0815442)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2952



13

Technical white paper  |  HP Sure Start 

Appendix A—HP Sure Start, Gen by Gen 

HP introduced Sure Start in 2014. Since that time, HP has enhanced Sure Start and expanded the number of products that 
use it. The table below provides a summary of the capabilities that were added with each generation.

Generation Release date Capabilities added

HP Sure Start 2014 • Firmware and BIOS authenticity enforcement, with the ability to self-heal

• Firmware monitoring and compliance

HP Sure Start with  

Dynamic Protection

2015 • Windows Event Viewer support

• Dynamic Protection (for select Intel products)

HP Sure Start Gen3  
(select Intel products)5

HP Sure Start with Runtime  

Intrusion Detection  
(select AMD products)6

2017 • Runtime Intrusion Detection

• BIOS setting protection

• Manageability Integration Kit (MIK) plug-in for Microsoft SCCM

HP Sure Start Gen47 2018 • Protected storage—strong cryptographic methods to store BIOS settings, user 
credentials, and other settings in the HP Endpoint Security Controller hardware 
to provide integrity protection, tamper detection, and confidentiality protection 
for that data

• Secure boot database protection—enhanced protection of databases and keys 
stored by BIOS that are critical to the integrity of the OS secure boot feature 
versus standard UEFI BIOS implementation

• On Intel platforms, enhanced protection and recovery of the Intel Management 
Engine Firmware

• Third-party security certification of HP Endpoint Security Controller—testing by 
an independent and accredited laboratory to validate that the HP ESC hardware 
core functionality works as claimed per publicly available criteria, methodology, 
and processes1

• HP business PCs with HP Sure Start exceed the NIST Platform Firmware 
Resiliency guidelines (Special Publication 800-193) for host processor  
boot firmware and other critical platform device firmware, as discussed in 
Appendix C.

5 HP Sure Start Gen3 is available on HP Elite products equipped with Intel 7th generation processors.
6 HP Sure Start with Runtime Intrusion Detection is available on HP Elite products equipped with AMD 7th generation processors.
7 HP Sure Start Gen4 is available on HP Elite and HP Pro 600 products equipped with 8th generation Intel or AMD processors. 
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Appendix B—System Management Mode (SMM) overview 

System Management Mode (SMM) is an industry-standard approach used for PC advanced power-management features 
and other OS-independent functions while the OS is running. While the SMM term and implementation is specific to x86 
architectures, many modern computing architectures use a similar architectural concept.

SMM is configured by the BIOS at boot time. The SMM code is populated into the main (DRAM) memory. Then BIOS uses 
special (lockable) configuration registers within the chipset to block access to this area when the microprocessor is not 
executing in an SMM context. At runtime, entry into SMM mode is event-driven. The chipset is programmed to recognize 
many types of events and timeouts. When such an event occurs, the chipset hardware asserts the System Management 
Interrupt (SMI) input pin. At the next instruction boundary, the microprocessor saves its entire state and enters SMM.

As the microprocessor enters SMM, it asserts a hardware output pin, SMI Active (SMIACT). This pin serves notice to the 
chipset hardware that the microprocessor is entering SMM. An SMI can be asserted at any time, during any process 
operating mode, except from within SMM itself. The chipset hardware recognizes the SMIACT signal and redirects all 
subsequent memory cycles to a protected area of memory (sometimes referred to as the SMRAM area), reserved 
specifically for SMM. Immediately after receiving the SMI input and asserting the SMIACT output, the microprocessor 
begins to save its entire internal state to this protected memory area.

After the microprocessor state has been stored to SMRAM memory, the special SMM handler code that also resides in 
SMRAM (placed there by system BIOS at boot time) begins to execute in a special SMM operation mode. While operating 
in this mode, most hardware and memory isolation mechanisms are suspended, and the microprocessor can access 
virtually all resources in the platform to enable it to perform required tasks. The SMM code completes the required task, 
and then it’s time to return the microprocessor to the previous operating mode. At that point, the SMM code executes the 
Return from System Management Mode (RSM) instruction to exit SMM. The RSM instruction causes the microprocessor 
to restore its previous internal state data from the copy saved in SMRAM upon SMM entry. Upon completion of RSM, the 
entire microprocessor state has been restored to the state just prior to the SMI event, and the previous program (OS, 
applications, hypervisor, etc.) resumes execution right where it left off.
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Appendix C—NIST SP 800-193: Platform Firmware Resiliency Guidelines

Released in May 2018, the NIST SP 800-193: Platform Firmware Resiliency Guidelines describe guidelines for security 
mechanisms to protect platform firmware against unauthorized changes, detect unauthorized changes that occur, and 
recover from these unauthorized changes.

These guidelines outline three different resiliency properties:

1. Protected:  meets all Protection and Secure Update requirements
2. Recoverable:  meets all Detection and Recovery requirements
3. Resilient:  meets all Protection, Detection, and Recovery requirements

Of these three properties, Resilient is the strongest, providing the most benefit to HP Customers. HP Sure Start Gen3 and 
Gen4 meet and exceed all Resilient guidelines in NIST SP 800-193 for host processor boot firmware, also known as the 
UEFI BIOS. Further, HP Sure Start Gen3 and Gen4 also meet requirements for other Critical Platform Device Firmware, as 
shown in Table 1 below.

Prior NIST guidelines for BIOS security
NIST SP 800-193 goes beyond NIST SP 800-147, which only addressed protection and the secure update of the 
platform’s UEFI BIOS. HP Sure Start Gen4 and prior generations of HP Sure Start, along with HP BIOSphere Gen4 and prior 
generations of HP BIOSphere, all support NIST SP 800-147.

NIST SP 800-193 also goes beyond NIST SP 800-155, which outlined security components and guidelines to establish a 
secure BIOS integrity measurement and reporting chain. Likewise, HP Sure Start Gen4 and prior generations of HP Sure 
Start, along with HP BIOSphere Gen4 and prior generations of HP BIOSphere, all support NIST SP 800-155.

NIST SP 800-193 Critical Platform Devices in HP Commercial PCs
NIST SP 800-193 acknowledges that the definition of Critical Platform Devices can vary. Critical Platform Devices are 
defined in section 3.2 (Resiliency Properties):

“For a platform as a whole to claim resiliency to destructive attacks, the set of platform devices necessary 

to minimally restore operation of the system, and sufficient to restore reasonable functionality, should 
themselves be resilient. We call this set of devices critical platform devices. The particular resiliency 
properties may vary from platform-to-platform.”

For that reason, it is important to define this set of devices and applicable firmware for HP Commercial PCs. NIST SP 
800-193 provides a reference platform architecture in Section 2 along with a list of devices which are “often critical to the 
normal and secure operation of a platform.”  The table below provides a mapping to each of those devices/subsystems to 
the applicable firmware components in the HP Commercial Notebook PCs.

Note that each customer environment should be evaluated to determine whether there are additional peripheral devices 
that are critical to restore reasonable functionality specific to the customer’s deployment.
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Table 1: Critical Platform Device Firmware Protected by HP Sure Start or other technology

NIST SP 800-193 Platform 
Architecture Reference

HP Commercial PC critical platform 

device firmware
Protected by

1. Embedded Controller (EC)/Super I/O 
(SIO)

4. Host Processor

6. Graphics Processing Unit (GPU) when 
implemented as Unified Memory 
Architecture (UMA)

8. Host Controller (HC) for mass storage 
device

11. Host Processor Boot Firmware

12. Platform Runtime Firmware

13. Power Supply

15. Fans

HP ESC firmware

HP UEFI BIOS firmware

HP Sure Start Gen3 and Gen4

2. Trusted Platform Module (TPM) Discrete TPM component firmware1 TPM

3. Baseboard Management Controller 
(BMC)/Management Engine (ME)

Intel Management Engine firmware

AMD Secure Processor firmware

5. Network Interface Controller (NIC) Intel integrated GbE NIC firmware2 HP Sure Start Gen3 and Gen4

7. Serial Peripheral Interface (SPI) Flash Descriptor firmware HP Sure Start Gen3 and Gen4

9. Hard Disk Drive (HDD)/Solid State Drive 
(SSD)

HDD/SSD firmware3

10. Embedded MultiMediaCard (eMMC)/
Universal Flash Storage (UFS)

N/A4 N/A4

14. Glue Logic (CPLD’s, FPGA’s) N/A4 N/A4

1  This component is not critical to boot of the platform.
2  This component is not critical to minimally restore operation of the system but is required to establish Ethernet connec-

tivity in environments where that connectivity is deemed critical to platform resiliency.
3  Mass storage devices are outside the scope of this document. Resiliency capabilities vary by storage supplier and by 

storage device. Not all suppliers or devices currently meet all Resiliency requirements in 800-193.
4  No devices of this type are included.

Acronyms
• BIOS – Basic Input/Output System (aka host processor boot firmware)

• CPU – Central processing unit

• ESC – HP Endpoint Security Controller

• Gen3+ – Applies to both HP Sure Start Gen3 and HP Sure Start Gen4

• Gen4 – Applies to only HP Sure Start Gen4

• HMAC – Hash-based message authentication code

• HW – Hardware

• OS – Operating system

• POST – Power-On Self-Test

• RoT – Root of Trust (defined in NIST SP 800-193)

• RTD – Root of Trust for Detection (defined in NIST SP 800-193)

• RTRec – Root of Trust for Recovery (defined in NIST SP 800-193)

• SMM – System Management Mode

• UEFI – Unified Extensible Firmware Interface
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Table 2: Required functions for Host Processor Boot Firmware
The table below provides a summary of each function described by NIST SP 800-193.

NIST SP 800-193 HP Sure Start

Roots of Trust
(Section 4.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ uses a hardware-based RoT (the HP ESC) with immutable boot firmware, which 
cryptographically verifies subsequent firmware before launching it, creating a Chain of 
Trust.

Gen3+ includes a key store and approved digital signing algorithms based on FIPS 186-4 
to verify the digital signature of firmware update images.

Gen3+ uses authenticated update, detection, and recovery mechanisms, which are 
anchored in Gen3+’s HW-based RoT.

Protection and 
Update of Mutable 
Code (Section 4.2.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ uses an authenticated update mechanism anchored in Gen3+’s HW-based RoT.

Firmware update images are digitally signed by HP’s code signing service (HP Secure 
Sign) and verified by Gen3+ prior to updating.

Gen3+ integrity protects the HP ESC and UEFI flash regions, so that only its authenticated 
update mechanism or a secure local update through physical presence can modify those 
flash regions.

Gen3+ has no known authenticated update bypass mechanisms and contains the 
ability to prevent rollback to earlier authentic firmware images with known security 
vulnerabilities.

Protection of 
Immutable Code 
(Section 4.2.2)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ uses a hardware-based RoT (the HP ESC) with immutable boot firmware.

Runtime Protection 

of Critical Platform 
FW (Section 4.2.3)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Critical Platform Firmware executing in volatile storage (RAM) runs and:

1) ceases its operation prior to the loading of system software. That is, it runs during 
POST and stops before the OS is loaded.

2) is protected from system software using SMM protections enforced by the CPU

Protection of 
Critical Data (Section 
4.2.4)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen4 Critical Data, such as Secure Boot authenticated variables, are only modifiable 
through defined APIs provided by device firmware. These APIs employ a mechanism to 
authenticate that the data is originating from an authorized source before applying the 
change.

Gen4 Critical Data, such as per-platform unique factory configuration settings, are only 
modifiable through defined APIs provided by device firmware. These APIs employ a 
mechanism to authenticate that the request is originating from an authorized HP service 
provider before they allow the change.

Gen4 Critical Data, such as BIOS settings that can be configured in the field, are only 
modifiable through defined APIs. These APIs are accessed only via a system administrator 
who has configured the BIOS administrator password.

Gen3+ factory default settings, which are not per-platform-specific, employ the same 
protection as the code. This includes integrity and authenticity verification via digital 
signature. These setting updates are controlled and protected in the same manner as the 
firmware.

Detection of 
Corrupted Code 
(Section 4.3.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

A successful attack on the platform firmware will not impact Gen3+’s RTD. The RTD 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise the platform firmware.

Firmware code is validated by Gen3+’s RTD using approved digital signature algorithms 
and cryptographic hashes.
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NIST SP 800-193 HP Sure Start

Detection of 
Corrupted Critical 
Data (Section 4.3.2)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

A successful attack on the Active Critical Data will not impact Gen3+’s RTD. The RTD 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise Active Critical Data.

Gen3+ can save and validate critical data through use of digest hashes prior to using that 
critical data, and Gen3+ can initiate a recovery of the critical data if corruption is detected.

Recovery of 
Mutable Code 
(Section 4.4.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+’s ESC implements the recovery capability.

A successful attack on the platform firmware will not impact Gen3+’s RTRec. The RTRec 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise the platform firmware.

Gen3+’s RTRec has access to a locally stored copy of the platform’s UEFI image in its 
private flash area, which is inaccessible to (protected from) system software.

Gen3+ can update the locally stored authentic UEFI image in its private flash area through 
an Authenticated Update mechanism.

Recovery of Critical 
Data (Section 4.4.2)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+’s ESC implements the recovery capability.

A successful attack on Active Critical Data will not impact Gen3+’s RTRec. The RTRec 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise Active Critical Data.

Gen3+ can recover critical data back to factory defaults including per-platform-specific 
data that is backed up in isolated & protected storage.

Gen3+ can recover non-per-platform-specific defaults from the backup BIOS image 
stored in isolated and protected storage.

Gen3+ does not use policies included as part of Critical Data to restore critical data.

Logging and 
notification

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ will notify user of corruption and log the event.

Gen3+’s detection mechanism is capable of logging events when corruption is detected.

Gen3+ will notify user of a recovery event and log the event.

Gen3+’s detection mechanism is capable of logging events when a recovery action has 
taken place.

Policy-based 
controls

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+’s detection mechanism has policies which control the action taken by the Runtime 
Detection.

Automatic or 

manual recovery 
options

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ Runtime Detection can initiate a recovery process automatically or after 
notification of detection corruptions to the user.

Gen3+ can automatically perform its recovery operations without user interaction or it 
may require user approval, dependent on policy setting.

Gen3+ gains approval from the user before replacing the current Critical Data, based on 
recovery policy setting.

Gen3+ can recover Critical Data back to a last-known good state.

Gen3+ gains approval from the user before replacing the current Critical Data, based on 
recovery policy setting.

Local or remote 
recovery

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ can automatically perform its recovery operations without user interaction or it 
may require user approval, dependent on policy setting.
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NIST SP 800-193 HP Sure Start

Rollback prevention Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ and the UEFI boot block both have controls in place to protect against recovery to 
an earlier firmware version with security weaknesses.

Runtime Intrusion 
Detection

Additional 
Functionality 

not required in 
NISTSP800-193

NIST SP 800-193 is silent on what happens to firmware once it is loaded from nonvolatile 
storage (flash) into volatile storage (RAM) for execution. Gen3+ provides runtime 
intrusion detection of UEFI SMM code loaded into SMM RAM.

Physical attack 
detection

Additional 
Functionality 

not required in 
NISTSP800-193

Gen4 provides protection against physical attacks to the protected backup copy of 
dynamic critical data. AES encryption is used on a per-component unique key to provide 
confidentiality of private data. In addition, HMAC integrity measurements provide tamper 
prevention/detection of those keys.

Proposta DOC TEC 03 (0815442)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2959



Technical white paper

Configuration of Remote HP PC 
Hardware Diagnostics UEFI

Table of contents

Executive summary  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

Overview of Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI  �������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

Network configuration settings  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI settings ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

Running the diagnostics ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Saving the diagnostics logs ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Setting up a repository ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7

Modifying the diagnostics package �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

Diagnostics configuration file ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7

Related documents ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Libarchive copyright notice ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Proposta DOC TEC 03 (0815442)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2960



2

Technical white paper | Configuration of Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Executive summary 
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI is a firmware (BIOS) feature, present on some HP Workstation models, to 
download and execute HP PC Hardware Diagnostics UEFI, and to upload results.

Overview of Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI 
The Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI feature consists in a BIOS wrapper that initializes the network interface, 
sets up a RAM disk, downloads the HP PC Hardware Diagnostics UEFI package from a pre-configured server, verifies its 
digital signature, executes it, optionally uploads the diagnostics logs to a separate pre-configured server, and reboots.

The diagnostics package can be downloaded from hp.com or from a customer server. Results can be uploaded to a 
customer-defined repository. No local storage (such as a disk drive or USB stick) is required to run the diagnostics from 
the network�

Diagnostics can be run on demand in interactive mode, from the BIOS Startup menu (Esc) or from Computer Setup (F10), 
and can also be run unattended, following a schedule. The actual set of diagnostics to run is also configurable.

Notes:
• The ability to execute existing BIOS resident and off-line HP PC Hardware Diagnostics UEFI (from a disk drive or removable media) is 

not altered.

• Only English is supported in the initial release (October 2016). 
 

Network configuration settings 
To connect to the network, download the diagnostics, and upload log files, the network settings must first be configured. 
To modify network settings, go to Main > Network Configuration Settings in HP Computer Setup (F10 Setup). Note that 
some older models used Advanced > Network Configuration Settings�
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By default, the workstation is set to obtain its configuration automatically via DHCP. Depending on your network 
configuration, it may be necessary to set a proxy server to download the diagnostics package from hp.com

The complete list of network configuration settings is:

Item Description

Proxy Server Check box to enable a proxy server

Edit Proxy Server URL for the proxy server

Test BIOS Update network configuration Immediate test, trying to reach the BIOS update server 

(no update occurs)
IPv4 Configuration Automatic or Manual

IPv4 Address Static IPv4 address, e.g. 192.168.1.42

IPv4 Subnet Mask Static IPv4 netmask

IPv4 Gateway Static IPv4 gateway address

DNS Configuration Automatic or Manual
DNS Addresses List of DNS servers

Data transfer timeout Timeout value in seconds

Force HTTP no-cache Checkbox to disable HTTP caching

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI settings
To modify settings for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI settings, go to Advanced > Remote HP PC Hardware 

Diagnostics > Settings in HP Computer Setup (F10 Setup).
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The configurable options are:

Diagnostics Download URL indicates where to download the diagnostics package from: HP or a customer repository. If 
Custom URL is selected, the Custom Download Address field lets you enter the actual URL. See Setting up a repository 
below for details on how to host your own diagnostics package.

Diagnostics logs can only be uploaded to a customer-defined repository. The Custom Upload Address field lets you 
specify where to upload the logs. This can be an FTP server, or an HTTP server that allows uploads. (HTTPS is not 
supported at this time.) You can also configure an upload username and password, either in the corresponding fields 
Username and Password, or directly in the URL defined in Custom Upload Address (e.g. http://user:password@server.
com/path/to/upload). Note that these are stored in plain text. Logs are uploaded as individual files. The filename format 
is: <serial number>_<log name>_<SKU number>_<timestamp>.log. Note that you can also save the diagnostics logs to local 
media when running in interactive mode, see Saving the diagnostics logs below for details.

By default, diagnostics are only run on demand. You can set up periodic execution by setting Scheduled Execution to 

Enable, and then by setting Frequency to the desired value (Daily, Weekly, or Monthly). When the unit reboots, it checks 
if the elapsed time since the last completed diagnostics run has been long enough, and triggers a new run if that is the 
case. Note that the BIOS does not trigger a reboot after the specified delay has elapsed, but waits until the next reboot to 
check if it should run remote diagnostics.

You can also force a one-time diagnostics run on the next reboot by setting Execute on Next Boot to Enable. The setting 
automatically resets to Disable after diagnostics have run.

Last Execution Result lets you view the date, time, and return value of the last attempted diagnostics run. The BIOS itself 
does not report how many tests passed or failed, that information is only available from the diagnostics logs.

In Advanced > Remote HP PC Hardware Diagnostics, Execute Remote Diagnostics starts an immediate diagnostics run in 
interactive mode. Note that any unsaved BIOS settings are lost (if you modify settings, you must save and restart to apply them).
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The complete settings are:

Item Description

Diagnostics Download URL HP or Custom URL

Custom Download Address URL for the diagnostics package

Custom Upload Address URL for uploading diagnostics logs

Username Upload username, if necessary. Stored as plain-text

Password Upload password, if necessary. Stored as plain-text

Scheduled Execution Enable or Disable

Frequency Daily, Weekly, or Monthly

Execute on Next Boot Enable or Disable
Last Execution Result Displays timestamp and status of last attempt to run diagnostics

The associated WMI settings are:

These settings can be modified programmatically using the integrated “Replicated Setup” menu in Computer Setup, using 
the HP BIOS Configuration Utility (BCU), or using WMI-capable scripting tools such as PowerShell or Windows Script Host.

Remote HP PC Hardware Diagnostics Custom Client Upload Url

Remote HP PC Hardware Use Custom Download Url

*Disable

Enable

Remote HP PC Hardware Diagnostics Custom Client Download Url

Remote HP PC Hardware Diagnostics Scheduled Execution Enabled

*Disable

Enable

Remote HP PC Hardware Diagnostics Scheduled Execution Frecuency

Daily

*Weekly

Monthly

Remote HP PC Hardware Diagnostics Upload Server Username

Remote HP PC Hardware Diagnostics Upload Server Password

Remote HP PC Hardware Diagnostics Execute On Next Boot

*Disable

Enable
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Running the diagnostics
When running Remote HP PC Hardware Diagnostics, the BIOS first initializes the network interface and sets up its TCP/IP 
stack. Next, it downloads the diagnostics package:

Once the package is downloaded, the BIOS starts executing it. When downloaded for the first time from the HP URL, the 
diagnostics application displays its End User License Agreement, which you must accept to use it. From that point on, the 
user interface is the same as when running HP PC Hardware Diagnostics UEFI from local media. 

Saving the diagnostics logs
You can upload the diagnostics logs using the BIOS settings described in the previous section. When you run diagnostics 
in interactive mode, you can also save the logs to local media by selecting Test Logs > Save Logs from the main menu, 
and then selecting a file system on which to save the logs.
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Setting up a repository
If you wish to download the diagnostics package from your own server (unmodified or with your own factory.xml file), you 
can download HP’s version from a Softpaq, and then copy it to your server. Check the download section for your model on 
hp.com.

After setting up an FTP or HTTP server, you should create a subdirectory that will be used to store the diagnostics 
package. This subdirectory can be a virtual or physical directory that is located anywhere in the directory hierarchy that 
is accessible via HTTP or FTP. The specific name used for the directory and file is at your discretion; for example, if the 
server’s host name is www.server.com, then a simple approach would be to create a virtual directory at www.server.

com/hpdiagnostics and the Diagnostics Download URL would then be in the form http://www.server.com/hpdiagnostics/

HpSysDiags.tar�

The domain portion of the URL is not case-sensitive; thus http://example.com and HTTP://EXAMPLE.COM are treated as 
being the same.

The path portion of the URL is generally case-sensitive on UNIX or Linux® platforms, regardless of the web server 
deployed, and is generally not case-sensitive on Windows platforms, again regardless of the web server deployed. Thus, 
if running Apache on Linux®, for example, http://example.com/bios and http://example.com/BIOS are generally not 
treated as being the same; however, if running IIS on Windows, http://example.com/bios and http://example.com/BIOS 
are generally treated as being the same. Any case-sensitivity is determined by the HTTP or FTP server, not by the HP 
workstation downloading the diagnostics package or uploading the log.

Modifying the diagnostics package
The diagnostics package (HpSysDiags.tar) is generated with the UNIX .tar format. It includes the diagnostics executable 
(HpSysDiags.efi, which must be the same base name as for the .tar file) and a configuration file (factory.xml) for 
unattended use.

Diagnostics configuration file
Here is a sample factory.xml configuration file, which runs the memory test once for one minute (-scmems  
–scmemtime=1), and then runs the SMART disk drive check (-scsmart):

You can modify this example to define your own set of tests, as follows:

The attributes FileName=“HpSysDiags.efi” and Exception=“false” must be present in this exact form.

The Loop attribute lets you specify how many times a given test will run.

<TEST Name=”System Check Test Scenario” Mode= “Sequential” Loop =”1”>

<TEST Name=”System Diagnostics”

Loop=”1”

FileName=”HpSysDiags.efi”
Exception=”false”

Arguments=”-scmems –scmetime=1 –scsmart”

/>

</TEST>
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Arguments specifies which tests to run from the following list:

Argument Description

-scldst Runs the Long DST Test
-scrawdisk Runs the Raw Drive Read Test
-scsdst Runs the Short DST Test
-scsmart Runs the SMART Hard Drive Check
-sccdst Runs the SMART Conveyance Test
-scdrv=x Allows selection of Hard Drives to use during testing 

–scdrv=all    Runs on all detected Hard Drives 

–scdrv=hhh    Hex bitmask of drives to run

(0000000000000001 runs on drive 1)
-scmeml Runs the Extensive Memory Test
-scmems Runs the Quick Memory Test
-scmemf Runs the Fast Memory Test
-scmemtime= Specifies the Memory test maximum time in minutes
-sccpu Runs the Processor Check
-scpci Runs the PCI Device Read Test
-scusball Runs the USB Port Check in field mode
-scvidf Runs the Fast Video Memory Test
-scvids Runs the Quick Video Memory Test
-scvidl Runs the Extensive Video Memory Test
-scvmemtime= Runs the Quick or Extensive Video Memory Test with a defined test time in 

minutes

-scvidl -scvmemtime=5   Runs the extensive Video 

                                                               Memory Test for 5 minutes
-lang Specify language, see options below

The -lang parameter lets you specify the display language in HP PC Hardware Diagnostics UEFI (it does not modify the 
BIOS language). Options are:

Value Language
Eng English
Ara Arabic
Bul Bulgarian
Chs Chinese
Cze Czech
Dan Danish
Deu Deutsch
Dut Nederlands
Esp Spanish
Est Estonian
Fin Finnish
Fra French
Gre Greek
Heb Hebrew
Hrv Hrvatski aka. Croatian
Hun Hugarian
Ita Italian
Jpn Japanese
Kor Korean

Proposta DOC TEC 03 (0815442)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2967



9

Technical white paper | Configuration of Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Value Language
Lav Latvian
Lit Lithuanian
Nor Norwegian
Pol Polish
Pop Portuguese (Portugal)
Por Portuguese (Brazil)
Ron Romanian
Rus Russian
Slk Slovak
Slv Slovenian
Srp Serbian

Swe Swedish
Tha Thai

Tur Turkish
Ukr Ukranian
Zho Chinese
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4AA6-9968ENW, August 2017
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Related documents
Technical white paper - HP PC F10 Setup overview, 2012, 2013, and 2014 Business Notebooks, Desktop PCs, and 
Workstations, http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2078ENW.pdf

HP BIOS Configuration Utility (BCU) – User Guide, https://whp-hou4.cold.extweb.hp.com/pub/capssoftpaq/cmit/
whitepapers/BIOS_Configuration_Utility_User_Guide.pdf

HP PC Hardware Diagnostics home page, http://hp.com/go/techcenter/pcdiags

Brief – Reduce your downtime with HP PC Hardware Diagnostics, http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-
3192ENW.pdf

Libarchive copyright notice
The Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI binary is statically linked to the libarchive library (http://libarchive.org/), 
which is subject to the following copyright notice:

Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle and libarchive authors. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:

1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in this 
position and unchanged.
2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution.  
 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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Notebooks HP - O HP Battery Alert aparece antes da
inicialização do Windows

 Capacidade de armazenamento da bateria

 Diferenças entre as mensagens da bateria primária e secundária

 Resolver o erro da mensagem do Battery Alert

 Perguntas frequentes

Este documento se refere aos notebooks HP com a Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) HP, lançada no final de 2008.

Na inicialização, os utilitários da HP executam uma validação do sistema. Uma vez que seu computador tenha passado nessa
verificação, os utilitários executam em seguida uma verificação na bateria, examinando a capacidade restante da bateria
primária, assim como de qualquer bateria secundária instalada.

Para confirmar se os resultados da bateria são precisos, atualize o BIOS para a versão mais recente e execute o
teste de bateria novamente na configuração de UEFI ou HPSA. Para obter mais informações sobre como
atualizar o BIOS, consulte o documento de suporte ACIMA Atualizar o BIOS (Notebooks) ou Atualizar o BIOS

(Desktops) para obter instruções específicas.

A capacidade de armazenamento da bateria é a quantidade de energia que ela pode armazenar para alimentar um
dispositivo portátil, como um notebook. Quanto menor a capacidade de armazenamento de uma bateria, menor o tempo que
ela poderá alimentar um dispositivo portátil. Todas as baterias recarregáveis gradualmente perdem a capacidade de
armazenamento. Essa perda de capacidade (obsolescência) é irreversível e não pode ser restaurada. A capacidade máxima de
armazenamento de uma bateria nova pode ser muito diferente da capacidade máxima de armazenamento de uma bateria
após um ano de uso.

Se o sistema detectar que a capacidade de armazenamento da bateria está muito baixa, um alerta será
exibido:

Suporte ao Cliente HP - Base de Conhecimento

Página Inicial Produtos Softwares e drivers Diagnósticos Contato Suporte de Negócios   

Capacidade de armazenamento da bateria

  

 Explorar Comprar Suporte 

 Fazer login /  Registrar-se 
TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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A mensagem será exibida por 15 segundos e depois desaparecerá conforme o processo normal de
inicialização continua.

Se Bateria primária (interna) (601) aparecer na mensagem de alerta, significa que a capacidade de armazenamento medida
da bateria primária (interna) está abaixo de 25% da capacidade de armazenamento original. O número “601” indica o
código de erro associado que é registrado no log do sistema.

Se Bateria secundária (externa) (602) aparecer na mensagem de alerta, significa que a capacidade de armazenamento
medida da bateria secundária (externa) está abaixo de 25% da capacidade de armazenamento original. O número “602”
indica o código de erro associado que é registrado no log do sistema.

Para resolver o erro de uma mensagem do Battery Alert, execute o Teste de Bateria no ambiente Diagnóstico do Sistema (F2)
e calibre a bateria para obter melhor desempenho.

Para acessar o Teste de bateria do diagnóstico do sistema HP, ligue o computador e logo em seguida pressione
a tecla esc para exibir o Menu de Inicialização. Pressione a tecla Diagnóstico do Sistema F2 e selecione a

opção Teste de Bateria .

Consulte Testar e calibrar a bateria (Windows 8), Testar e calibrar a bateria (Windows 7)ou Testar a bateria (Windows

Vista) para instruções mais detalhadas.

Ilustração A:Ilustração A:

HP Battery Alert

O sistema detectou que a capacidade de armazenamento da bateria informada abaixo está muito baixa.
Para obter o desempenho ideal, essa bateria pode precisar ser substituída.
Bateria primária (interna) (601)
ENTER - Continuar a inicialização
Para obter mais informações, visite: www.hp.com\go\techcenter\startup (em inglês).

Diferenças entre as mensagens da bateria primária e secundária

Resolver o erro da mensagem do Battery Alert

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes: Por que a HP oferece o Battery Alert?

Perguntas frequentes: O que é “capacidade de armazenamento” e o que significa

quando esta está “muito baixa”?

Perguntas frequentes: Para onde a URL da mensagem do Battery Alert me levará?

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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Perguntas frequentes: Quando verei a mensagem do HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: O HP Battery Alert pode ser desativado?

Perguntas frequentes: Posso ignorar ou evitar a mensagem do HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: O que devo fazer depois de ver a mensagem do HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: E se eu continuar a usar a bateria depois de ver a mensagem do

HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: Quais modelos de notebook da HP são compatíveis com o HP

Battery Alert?

Perguntas frequentes: Quais sistemas operacionais são compatíveis com o HP Battery

Alert?

Perguntas frequentes: Há alguma diferença entre o HP Battery Alert em notebooks

empresariais e os do consumidor?

Perguntas frequentes: Como ocultar ou exibir novamente a URL da mensagem do HP

Battery Alert?

Perguntas frequentes: Qual é a duração da garantia da bateria?

Perguntas frequentes: E se eu achar que a bateria não está funcionando ou tendo um

bom desempenho?

Perguntas frequentes: Como obter uma bateria de reposição (nova)?

Perguntas frequentes: Qual é a diferença entre o HP Battery Alert e o HP Battery Check?

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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Opções adicionais de suporte

Faça uma pergunta na nossa página

de Comunidade de Suporte HP

Ir agora

Entre em contato com um de nossos

agentes de suporte

Contate-nos

País/região:  Brasil 

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com

investidores

Impacto sustentável

Relações Públicas

(POR)

A Oficina

Como comprar

Loja Online

Ligue para um

revendedor HP

Encontre um

revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Registrar seu produto

Verificar o status do

reparo

Parceiros da HP

Programa HP Partner

First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

Permaneça conectado

    

Por favor, ajude-nos a melhorar fornecendo comentários sobre a sua e

Este documento foi útil?

Sim Não

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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Recalls |  eciclagem de produtos |  Acessibilidade |  Mapa do site |  Privacidade |  Termos de uso |

Opções de cookies e anúncios

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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Resultado da Pesquisa HP Care Pack Central
Serviços HP Care Pack Simplify, Save and Protect A Ofertas Care Pack permitem que você se concentre em sua atividade principal, fornecendo um poderoso portfólio de
serviços para proteger o seu negócio de TI, salvaguardando os ativos digitais e informações confidenciais com consistência global.

Data 22/10/2020
Número do Produto UK703E
Nome do Produto Suporte de hardware HP, no local, no próximo dia útil, para notebooks, 3 anos
País  BR

Visão geral
Quando problemas de hardware aparecem, quanto antes tudo voltar a funcionar, melhor. Conte com nossa experiência com o serviço HP de hardware no local no próximo dia
útil[1] e melhore amplamente o tempo de disponibilidade de seu produto. Com assistência remota de alta qualidade ou suporte conveniente no local disponível no próximo
dia útil, você dispõe de ajuda sempre que precisar para poder voltar ao trabalho.

Benefícios
Estaremos presentes no próximo dia útil[1]: Reparos presenciais, peças e serviços chegam à sua porta exatamente no dia útil seguinte. Nossos especialistas estão a postos
nove horas por dia, cinco dias por semana.[1]
Suporte com o qual você pode contar: Saiba que seu hardware ficará como se fosse novo assim que possível, graças a nosso conhecimento especializado e eficiência em
serviço e suporte.
A ajuda está na linha - ou à sua porta: Nossos especialistas de suporte estão sempre prontos para auxiliá-lo em qualquer situação, seja remotamente por telefone ou
pessoalmente.

Características
Suporte e diagnóstico remotos de problemas
Suporte de hardware no local, no próximo dia útil[1]
Materiais e peças de substituição incluídos
Gerenciamento e procedimentos formais de encaminhamento
Acesso a ferramentas e informações de suporte eletrônico
Suporte e acesso remoto ao sistema HP
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[1] Os níveis dos serviços e o tempo de resposta dos HP Care Packs podem variar dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de aquisição do
hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para mais detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições da HP aplicáveis aos
serviços fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter direitos estatutários adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não
são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições da HP para serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

Especificações
Service Type Reparo no local
Duração 3 anos
Tempo de resposta Resposta no dia útil seguinte
Período de cobertura Dias úteis padrão - 9 horas
Local de serviço No local
Método do serviço Reparo no local
Cobertura da garantia Dentro da garantia
Tipo Care Pack Eletrônico
Código UNSPSC 81111812

Observação: Os Serviços HP Care Pack mostrados como resultado de sua pesquisa, devem ser usados apenas como guia e não constituem garantia de que esses Serviços HP
Care Pack são compatíveis com o tipo de produto selecionado.Para garantir a precisão dos Serviços HP Care Pack, retorne à primeira página, verifique se o país selecionado
está correto e insira um número de produto ou número de série de hardware ou software específico para o qual deseja encontrar Serviços HP Care Pack.

Saiba mais em endereco cpc actualizaçao: www.hp.com/go/cpc

Planos de serviços estendidos permitem estender a cobertura de serviços além do período de garantia básica e estão disponíveis em incrementos de um ano para durações
de um a cinco anos.

Opções de serviços avançados Planos de serviço aprimorados complementares fornecer opções para reparos de PC mais rápidos para ajudar a minimizar interrupções nos
negócios. Os clientes podem escolher dentre uma variedade de opções de suporte que se ajustem a seus requisitos de negócios exclusivos, incluindo serviços no local no
mesmo dia ou no próximo dia útil, troca no próximo dia útil, retirada e devolução e serviço de retorno fora do local.

Serviços de Proteção protegem o investimento em hardware dos clientes contra danos acidentais, perda de equipamento ou perda de dados sensíveis.

Com Proteção contra Danos Acidentais (ADP) Os clientes podem evitar custos de reparação ou substituição inesperados causados por acidentes. Esse serviço opcional pode
ser oferecido em combinação com suporte dentro ou fora do local.

PC Tracking & Recovery também conhecido como Computrace, ajuda os clientes a acompanhar e recuperar dispositivos furtados ou perdidos, além de tornar possível excluir
dados remotamente para proteger informações confidenciais.

Retenção de Mídia com Defeito (DMR) fornece uma unidade de substituição e permite que os clientes mantenham a unidade com defeito que contém os dados confidenciais.
Esse não é um serviço independente; ele pode ser combinado com suporte dentro ou fora do local.
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Serviço de Recuperação de Dados (DRS) é uma solução confiável, pré-contratada e de baixo custo que pode ajudar os clientes a recuperar dados perdidos devido a falhas
mecânicas, malware, erro humano ou erro do sistema operacional.

Serviços de Valor Agregado cuidados de necessidades específicas de segmentos dos clientes, como profissionais que viajam a negócios com frequência. Esses serviços
permitem que recursos de TI permaneçam focados em suas prioridades e tarefas principais, enquanto gerenciamos os serviços, como o Installation and Next Business Day
Hardware Support for Travelers (Instalação e suporte a hardware no próximo dia útil para profissionais em viagem).

Retenção de Mídia com Defeito (DMR) fornece uma unidade de substituição e permite que os clientes mantenham a unidade com defeito que contém os dados confidenciais.
Esse não é um serviço independente; ele pode ser combinado com suporte dentro ou fora do local.

Consulte a Folha de dados e os termos e condições do HP Care Pack para obter os detalhes completos.
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About this guide

This guide might use one or more of the following styles to distinguish elements of text:

Style Definition

<variable> Variables or placeholders are enclosed in angle brackets. For

example, replace <pathname> with the appropriate path, such

as C:\Windows\System. When typing the actual value for the

variable, omit the brackets.

[optional parameters] Optional parameters are enclosed in square brackets. When

specifying the parameters, omit the brackets.

"literal value" Command line text that appears inside quotation marks should

be typed exactly as shown, including the quotation marks.

iii
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1 Getting started

What is HP BIOS Configuration Utility?

HP BIOS Configuration Utility (BCU) is a free utility that enables you to do the following:

● Read available BIOS settings and their values from a supported desktop, workstation, or notebook

computer

● Set or reset Setup Password on a supported desktop, workstation, or notebook computer

● Replicate BIOS settings across multiple client computers

Download the latest version of BCU from http://www.hp.com/go/clientmanagement.

System requirements

Table 1-1  Minimum hardware and software for clients

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, or Windows PE (version 4.0.1.1 or later)

NOTE: BIOS setting management is supported under Windows PE 3.x, 4.0, or 5.0. See WMI support required on page 4.

NOTE: Support of Windows XP and Windows Vista has been deprecated in BCU version 4.0.

Installation

Run the BCU SoftPaq to install its contents to the folder <PROGAMFILESDIR>\Hewlett-Packard

\BIOS Configuration Utility\, where <PROGAMFILESDIR> is the Program Files folder on the

target system (e.g. C:\PROGRAM FILES). The resulting files at the target folder include:

● BIOSConfigUtility.exe

● BIOSConfigUtility64.exe

● HPQPswd.exe

● HPQPswd64.exe

● Internet shortcut to BIOS Configuration Utility User Guide.pdf

What is HP BIOS Configuration Utility? 1
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2 Command line parameters

Use the following syntax to run BCU:

BIOSConfigUtility.exe <options>

—or—

BIOSConfigUtility64.exe <options>

The valid options are:

Parameter Description

/Get:"filename"

—or—

/GetConfig:"filename"

Gets the configuration data.

NOTE: If "filename" is empty, BCU writes configuration data to the output

console.

/Set:"filename"

—or—

/SetConfig:"filename"

Modifies the system BIOS configuration. Accepts only REPSET formatted files.

/cspwdfile:”filename”

—or—

/CurSetupPasswordFile:”filename”

—or—

/cpwdfile:”filename”

Specifies the current BIOS Setup Password by providing an encrypted password

file. Current password should be provided when changing BIOS settings or

password. Can specify only one current password file. Use HPQPswd.exe to

generate password file. See Password management on page 6 for additional

details on this utility.

NOTE: Requires BCU version 3.0.1.1 or later.

If using a BCU version earlier than 4.0.1.1, use /cspwdfile:”filename”.

/nspwdfile:”filename”

—or—

/NewSetupPasswordFile:”filename”

—or—

/npwdfile:”filename”

Specifies the new BIOS Setup Password by providing an encrypted password file.

To remove the password, use /npwdfile:””. Use HPQPswd.exe to generate

the password file. See Password management on page 6 for additional details

on this utility.

NOTE: Clearing the BIOS Setup Password will remove all BIOS Users.

Requires BCU version 3.0.1.1 or later.

If using a BCU version earlier than 4.0.1.1, use /nspwdfile:”filename”.

/?

—or—

/Help

Displays a help message.

/SetDefaults Sets BIOS settings to their default values.

NOTE: /SetDefaults does not change every possible value; also, it does not

change settings on an individual basis.

/verbose When used with /Set, displays details about each setting, such as success, the

reason for failure (warning), or failure code (error).

/WarningAsErr When used with /Set, displays details about each setting. Unlike /verbose,

any settings not applied due to warnings cause BCU to return program error code

13 instead of success.

2 Chapter 2   Command line parameters
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Parameter Description

NOTE: Requires BCU 3.0.11.1 or later. When both /verbose and /

WarningAsErr are used, /WarningAsErr will take precedence.

/Unicode Checks platform support for Unicode passwords only. If not supported, returns

error code 32. Use only in batch files; this command is not compatible with other

commands.

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/log Generates the log folder and log file default to the executable folder.

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/getvalue Gets the value of a given setting without using the config file.

Example: BCU.exe /getvalue:”Asset Tracking Number”

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/setvalue Sets the value of a given setting without using the config file.

Example: BCU.exe /setvalue:”Asset Tracking 

Number”,”12345678”

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

3

Proposta DOC TEC 03 (0815442)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 2986



3 BIOS configuration

BCU is a Windows-based tool that lets you create standard configuration settings and deploy them across the

enterprise. By creating a configuration text file with only the setting you want to change, you can deploy it to

all systems in the enterprise. If a particular system does not support the specified setting, it will be ignored.

WMI support required

BCU requires HP custom WMI namespace and WMI classes (at the namespace root\HP\InstrumentedBIOS)

provided by BIOS. BCU will only support models with a WMI-compliant BIOS, which are most commercial HP

desktops, notebooks, and workstations.

Before running BCU, it is helpful to make sure that the HP BIOS WMI classes are in the namespace root\HP

\InstrumentedBIOS. When using BCU in WinPE, ensure that the WMI component is added to the boot image

using Microsoft® Deployment Image Servicing and Management (DISM) tool.

Replicated setup

To create, save, and deploy the configuration settings, complete the following procedure:

1. Run the program BIOSConfigUtility.exe using the /GetConfig:config.txt command-line

parameter.

2. Edit the file config.txt. Remove properties that you do not want to change and modify the other

properties.

NOTE: Some properties, such as model and manufacturer, are read-only. Such properties will be

ignored with a warning if specified during /SetConfig.

NOTE: If a property value has not changed in the input configuration file from its existing value in

BIOS, it will be skipped during /SetConfig. It is recommended to remove such settings during /

SetConfig operation.

NOTE: If a property name or value is invalid or does not exist on the client system, such settings will

be ignored with a warning during /SetConfig.

The following config.txt example shows a configuration file that changes some properties:

BIOSConfig 1.0

;

; Originally created by BIOS Configuration Utility

; Version 4.0.10.1

; Date="2015-03-20" Time="14:37:40" UTC="-5"

;

; Found 214 settings

Asset Tracking Number

CORPTAG001ABCDEF

4 Chapter 3   BIOS configuration
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Removable Media Boot

Enable

*Disable

Removable Media Write

Enable

*Disable

Enter Ownership Tag

property of company XYZ

Boot Order

Network Controller

PnP Device#1

Hard Drive (C:)

CD-ROM Drive

IDE CD-ROM Drive

Multibay Device (A: or CD-ROM)

Diskette Drive (A:)

USB device

Cover Lock

Unlock

*Lock

3. Run BIOSConfigUtility.exe with the /SetConfig:config.txt command-line parameter to apply

the settings contained in config.txt.

Important notes

● The /Set and /Get functionality is supported on select commercial desktop, mobile, and workstation

systems. Supported settings vary by model.

● In BCU version 4.0.1.1 and later, the first line of the configuration file must be the word “BIOSConfig”,

follow by the file format version, currently 1.0. For backwards compatibility, the word “English” is

accepted. This keyword is deprecated and support may be removed in the future. For BCU versions

earlier than 4.0.1.1, the first line must be the word “English”.

● The settings are indented with a tab character.

IMPORTANT: Indenting with space characters will not work.

● There is no space between /command: and the filename.

● Arguments containing spaces must be entered within quotes.

● For commands that contain two comma-separated arguments, there must not be a space before or

after the comma.

Replicated setup 5
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● Only password changes are guaranteed to take effect immediately and without a reboot. All other

settings might not take effect until after a reboot.

● The exact strings for some boot devices may vary between models. For example, the network controller

for Boot Order was identified with the tag “PNP Device #1” on one system and “Network Controller” on

newer systems. If your environment includes a mix of systems, then ensure that all known values for a

particular boot device are placed together in the list relative to the next type of boot device. See the

example above. Devices not found on the system are ignored. See the example above, noting that CD-

ROM is specified several different ways.

● It is recommended that you do not mix replicated setup changes with software updates that include

BIOS firmware updates. It is a best practice to perform each operation independently and to restart the

system between each operation. This procedure accommodates cases in which the internal structure of

BIOS configuration setting information changes between BIOS revisions.

Password management

BCU also has the ability to establish, modify, and remove the BIOS setup password. Use the HP Password

Encryption Utility (HPQPswd.exe) to create the password file needed to specify new or current password. It is

available at HP Client Management Solutions website at http://www.hp.com/go/clientmanagement. See HP

Password Encryption Utility on page 16 for password utility usage samples.

Use the following sample command to create a setup password on a system with no existing password:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"new password.bin"

Use the following sample command to modify the BIOS setup password use:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"new password.bin" /cspwdfile:"current

password.bin"

Use the following sample command to remove the BIOS setup password use:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"" /cspwdfile:"current password.bin"

NOTE: A password change command can be combined with BIOS configuration, in which case the password

is modified before the configuration is applied.

BIOSConfigUtility.exe /set:"configuration.txt" /nspwdfile:"new

password.bin"

6 Chapter 3   BIOS configuration
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Comments

BCU configuration files support adding comments by using the ‘;’ (semicolon) character. Any line that begins

with‘;’ is treated as a comment. The white space (including tab) in front of ‘;’ is ignored. The comment does

not carry over to the next line.

Example usage of comments:

BIOSConfig 1.0

; This file shows usage of comments in configuration files

; Below is an example of comments using semicolon at beginning of line

Sunday

; *Disable

; Enable

; Below is an example of comments using semicolon after white space 

(includes tab)

Monday

 ;*Disable

 ;Enable

; Below is an example where the semicolon is NOT considered as a comment.

Parallel Port

 IO=3BC; IRQ=7

 IO=378; NOT comment

Comments 7
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A Error codes

Table A-1  Error codes

Error code Description Notes

0 Success Operation succeeded.

1 Not Supported WMI result code – Setting is not supported on system.

2 Unknown WMI result code – Operation failed for unknown reason.

3 Timeout WMI result code – Operation timed out.

4 Failed WMI result code – Operation failed.

5 Invalid Parameter WMI result code – A parameter is missing or wrong type.

6 Access Denied WMI result code – Setting modification failed due to BIOS permissions.

10 Valid password not provided. BCU was unable to find a valid password on the command line in the

following cases:

● When attempting to change the password, the correct password

was not provided.

● When attempting to change the password, the new password did

not satisfy password requirements for the platform.

● When attempting to change setting values, the correct password

was not provided.

11 Config file not valid. BCU was unable to locate the configuration file or unable to read the file

at the specified path.

12 First line in config file is not the keyword

“BIOSConfig”.

First line in the configuration file must be the word “BIOSConfig”

followed by the file format version, currently “1.0”.

13 Failed to change setting. BCU failed to change one or more settings. Use /verbose or /

WarningAsErr to get status per setting.

14 BCU not ready to write file. Not used.

15 Command line syntax error. Possible reasons for this error include the following:

● Invalid command line option specified. Use /? or /Help for

available options.

● Invalid combination of command line options used.

● Multiple password files were specified. Only one new or current

setup password file can be provided on command line.

● No configuration file name was specified with /set.

● No file name was specified with /cspwdfile or /nspwdfile.

16 Unable to write to file or system. BCU was unable to connect to HP BIOS WMI. WMI classes are corrupted

or the system is not supported. See the section WMI support required

on page 4 for additional information.

17 Help is invoked. Show usage text.

8 Appendix A   Error codes
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Table A-1  Error codes (continued)

Error code Description Notes

18 Setting is unchanged. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS and do

not affect BCU return code.

19 Setting is read-only. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

20 Invalid setting name. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

21 Invalid setting value. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

23 Unable to connect to HP BIOS WMI

namespace.

System not supported. Unable to connect to HP BIOS WMI namespace:

root\HP\InstrumentedBIOS. See the section WMI support required

on page 4 for additional information.

24 Unable to connect to HP WMI namespace. System not supported. Unable to connect to HP WMI namespace: root

\HP. See the section WMI support required on page 4 for additional

information.

25 Unable to connect to PUBLIC WMI

namespace.

System not supported. Unable to connect to PUBLIC WMI namespace:

root\CIMV2. Ensure that WMI service is enabled and running.

30 Password file error. Unable to read or decrypt the password file.

31 Password is not F10 compatible. If a platform does not support Unicode passwords, BCU can set and

change the password, but the password will not function in F10 Setup.

BCU must be used to change or clear it.

32 Platform does not support Unicode

passwords.

Returned when the /Unicode option is used to check for support.

33 No settings to apply found in Config file. Config file contains no settings or they are commented out.

9
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B Sample configuration file

This configuration file shows a partial list of the BIOS settings for an HP ZBook 15:

BIOSConfig 1.0

;

; Originally created by BIOS Configuration Utility

; Version: 4.0.1.1

; Date="2014-09-17" Time="09:39:33" UTC="-5"

;

; Found 244 settings

;

Manufacturer

Hewlett-Packard

Product Name

HP ZBook 15

System Board ID

1909

Universal Unique Identifier(UUID)

7FAC190ABD17E411A132884C5F06E0FF

Processor Type

Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ CPU

SKU Number

D5H49AV#ABA

Warranty Start Date

00/00/0000

Processor Speed

2.80GHz

Sunday

*Disable

Enable

Monday

*Disable

Enable

10 Appendix B   Sample configuration file
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Tuesday

*Disable

Enable

Wednesday

*Disable

Enable

Thursday

*Disable

Enable

Friday

*Disable

Enable

Saturday

*Disable

Enable

BIOS Power-On Time (hh:mm)

00:00

PCID Version

A3.00

System Configuration ID

A3008DD20303

Define Custom URL

Total Memory Size

16384 MB

Memory Slot 1 Information

Top - Slot 2 (under) Hynix/Hyundai 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 2 Information

Bottom-Slot 2(right) Samsung 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 3 Information

Top - Slot 1 (top) Hynix/Hyundai 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 4 Information

Bottom-Slot 1(left) Samsung 4096 MB @ 1600 MHz

Define Customized Boot Option

11
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Enter Feature Byte

3X47676J6S6b7M7Q7U7W7saBaw.BQ

Enter Build ID

13WWAVCW601#SABA#DABA

BIOS Date

06/24/2014

System BIOS Version

L70 Ver. 01.10

Serial Number

CND3220CMX

Video BIOS Revision

Intel(R) GOP Driver [5.0.1028]

Video BIOS Revision 2

nVidia 05/15/14

Keyboard Controller Version

94.51

Ownership Tag

Asset Tracking Number

Primary Battery Serial Number

13577 5/4/2013

Serial port

*Disable

Enable

Thunderbolt port

DisplayPort only

PCIe and DisplayPort

*PCIe and DisplayPort - require user approval for Thunderbolt 

legacy devices

Secondary Battery Serial Number

No Battery Present

Parallel port

*Disable

Enable

Flash media reader

12 Appendix B   Sample configuration file
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Disable

*Enable

USB Port

Disable

*Enable

Express Card Slot

Disable

*Enable

Smart Card

*Disable

Enable

WWAN FCC ID

No Device Present

WLAN FCC ID

PD96235ANH

Bluetooth FCC ID

PD96235ANH

System Board CT

PXXXXA2WV4PYXW

Product Family

103C_5336AN G=D L=BUS B=HP S=ELI

eSATA Port

Disable

*Enable

GPS FCC ID

No Device Present

MicroCode Revision

16

Language

*English

Francais

Deutsch

Espanol

Italiano

Dansk

13
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Nederlands

Suomi

Japanese

Norsk

Portugues

Svenska

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Custom Logo

*Disable

Enable

CD-ROM boot

*Disable

Enable

Fast Boot

Disable

*Enable

Backlit Keyboard Timeout

*5 secs.

15 secs.

30 secs.

1 min.

5 mins.

Never

SD Card boot

*Disable

Enable

Floppy boot

*Disable

Enable

PXE Internal NTC boot

*Disable

Enable

Legacy Boot Order

14 Appendix B   Sample configuration file
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mSATA Drive

Notebook Upgrade Bay

Notebook Hard Drive

USB Floppy

USB CD-ROM

USB Hard Drive

Notebook Ethernet

Dock Upgrade Bay

eSATA Drive

Boot Device 13

...

15
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C HP Password Encryption Utility

The HP Password Encryption Utility (HPQPswd.exe) accepts a password entered by the user, encrypts the

password, and then stores it in a file for use by the BIOS. This utility can be used in either command-line

mode or GUI mode. To run it in GUI mode, double click the executable or run without parameters.

HP recommends using a strong password to protect managed assets.

The following is a sample command to create a password file in silent mode:

HpqPswd.exe /s /p"12345678" /f"sample password.bin"

In this example, /p specifies the password and /f specifies the name and path of the encrypted file.

NOTE: Use the /? command to invoke help for additional information on the password utility.

HPQPswd.exe currently supports a maximum of 32 characters.

16 Appendix C   HP Password Encryption Utility
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Especificações do notebook HP ProBook 445 G7

 Imagem do produto

 Sistemas operacionais

 Processadores

 Placa de vídeo

 Monitor

 Armazenamento/unidades

 Memória

 Portas/slots

 Conexão em rede/comunicação

 Áudio/multimídia

 Teclados/dispositivos apontadores/teclas de função

 Software/segurança

 Energia

 Especificações físicas

Suporte ao Cliente HP - Base de Conhecimento
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Sistemas operacionais

Recurso Descrição

Pré-
instalado
(Windows)

Windows 10 Pro 64 (licença National Academic)

OBSERVAÇÃO: Alguns dispositivos de uso acadêmico são atualizados automaticamente

para o Windows 10 Pro Education através do Windows 10 Anniversary Update. Os
recursos variam.

Windows 10 Pro 64
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 64
Windows 10 Enterprise 64 (suporte via Web)

OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões

do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers e software atualizados e/ou
adquiridos separadamente ou atualizações do BIOS para tirar o máximo proveito da
funcionalidade do Windows. As atualizações automáticas do Windows 10 estão sempre
ativadas. Podem ser aplicadas taxas do provedor de serviços de Internet e exigidos
requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações.

Pré-
instalado
(outro)

FreeDOS 1.2

Precisa

de

ajuda?

Proposta DOC TEC 03 (0815442)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3002

javascript:void(0)
javascript:void(0)


04/11/2020 Especificações do notebook HP ProBook 445 G7 | Suporte ao cliente HP®

https://support.hp.com/br-pt/document/c06618986#AbT5 3/12

OBSERVAÇÃO: De acordo com a política de suporte da Microsoft, a HP não oferece suporte ao sistema

operacional Windows 8 ou Windows 7 em equipamentos configurados com processadores Intel e AMD de
sétima geração ou posteriores nem oferece drivers para Windows 8 ou Windows 7.

OBSERVAÇÃO: Os processadores com múltiplos núcleos foram projetados para melhorar o desempenho de

determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos de software se beneficiarão
necessariamente do uso dessa tecnologia. O desempenho e a frequência de clock variam de acordo com a
carga de trabalho dos aplicativos e as configurações de hardware e software. A numeração da AMD não
representa uma medida de desempenho superior. O desempenho de frequência burst máxima da AMD

varia de acordo com o hardware, o software e a configuração geral do sistema. A velocidade do

processador define o modo de desempenho máximo; os processadores funcionarão em velocidades mais
baixas quando no modo de otimização de bateria.

Processadores

Recurso Descrição

APU AMD Ryzen 3 4300U com placa de vídeo AMD
Radeon

2,7 GHz de clock básico, até 3,7 GHz de aumento máximo de
clock

Cache L3 de 4 MB
4 núcleos

APU AMD Ryzen 5 4500U com placa de vídeo AMD
Radeon

2,3 GHz de clock básico, até 4,0 GHz de aumento máximo de
clock

8 MB de cache L3
6 núcleos

APU AMD Ryzen 7 4700U com placa de vídeo AMD
Radeon

2,0 GHz de clock básico, até 4,1 GHz de aumento máximo de
clock

8 MB de cache L3
8 núcleos

Chipset Integrado ao processador

Placa de vídeo

Recurso Descrição

Integrada Gráficos AMD Radeon

Precisa

de

ajuda?
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OBSERVAÇÃO: Conteúdo de alta definição (HD) é necessário para visualizar imagens em alta definição. As

resoluções dependem dos recursos do monitor e das configurações de resolução e profundidade de cores.
A tela de privacidade integrada HP Sure View é um recurso opcional que deve ser configurado na compra e
foi projetado para funcionar na orientação paisagem.

Recurso Descrição

Compatível

Decodificação HD, DX12 e HDMI 1.4

OBSERVAÇÃO: Conteúdo de alta definição (HD) é necessário para visualizar imagens em

alta definição.

Monitor

Recurso Descrição

Monitor não
sensível ao
toque

35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal HD SVA eDP antirreflexo com retroiluminação por LED slim, 220
cd/m², 45% NTSC (1366 x 768)

35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal HD SVA eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 220 cd/m², 45% NTSC para câmera HD (1366 x 768)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal HD SVA eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 220 cd/m², 45% NTSC para câmera HD e IR (1366 x 768)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD IPS eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 250 cd/m², 45% NTSC (1920 x 1080)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD IPS eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 250 cd/m², 45% NTSC para câmera HD (1920 x 1080)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD IPS eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 250 cd/m², 45% NTSC para câmera HD e IR (1920 x 1080)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD eDP e PSR antirreflexo com retroiluminação por
LED plano, 1000 cd/m², 72% NTSC para privacidade da webcam HD (1920 x 1080)

OBSERVAÇÃO: Compatível com moldura fina.

HDMI 1.4 Suporta resoluções de até 4K a 30 Hz

Armazenamento/unidades

Recurso Descrição

Precisa

de

ajuda?
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OBSERVAÇÃO: Para unidades de estado sólido ou de disco rígido, GB = 1 bilhão de bytes; TB = 1 trilhão de

bytes. A capacidade formatada real é menor. Até 30 GB (no Windows 10) são reservados para o software
de recuperação do sistema.

OBSERVAÇÃO: Devido à natureza de alguns módulos de memória de terceiros fora do padrão industrial,

recomendamos o uso de memória da marca HP para garantir a compatibilidade. Se as velocidades de
memória forem variadas, o sistema será executado na velocidade de memória mais baixa.

Recurso Descrição

Armazenamento principal em unidade de estado sólido M.2

SSD SATA 128 GB M.2 TLC

SSD 256 GB PCIe NVMe M.2 econômico
SSD 512 GB PCIe NVMe M.2 TLC
SSD 512 GB PCIe NVMe M.2 econômico

Discos rígidos SATA principais
500 GB 7200 RPM

1 TB 5400 RPM

Memória

Recurso Descrição

Padrão

DDR4-PC4 SODIMMS

Compatível com memória de canal duplo
(2) Slots SODIMM de canal duplo (os dois slots podem ser acessados e atualizados pelo
cliente)

Configurações

32 GB DDR4-3200 SDRAM (16 GB x 2)

16 GB DDR4-3200 SDRAM (8 GB x 2)
16 GB DDR4-3200 SDRAM (16 GB x 1)
12 GB DDR4-3200 SDRAM (8 GB x 1 e 4 GB x 1)
8 GB DDR4-3200 SDRAM (8 GB x 1)
8 GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB x 2)
4 GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB x 1)

Máximo 32 GB

Portas/slots

Precisa

de

ajuda?
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Recurso DescriçãoRecurso Descrição

Portas

(1) Conector USB 3.1 Type-C Gen 1 (fornecimento de energia, DisplayPort)

(2) USB 3.1 Gen 1
(1) USB 2.0 (porta alimentada)
(1) RJ-45
(1) Conector combinado de fone de ouvido/microfone
(1) Porta de alimentação CA
(1) HDMI 1.4

OBSERVAÇÃO: Cabo HDMI vendido separadamente.

Slot
(1) Trava de segurança padrão

(1) Leitor de cartão SD (suporta SD, SDHC e SDXC)

Conexão em rede/comunicação

Recurso Descrição

Rede
local
sem fio
(WLAN)

Combinação Intel Dual Band Wireless-AC 9260 802.11ac (2x2) Wi-Fi e Bluetooth 5, sem vPro

Combinação Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX200 802.11ax (2x2) e Bluetooth 5, sem vPro
Combinação Realtek RTL8822CE Wi-Fi 802.11ac (2x2) e Bluetooth 5

OBSERVAÇÃO: É necessário ter um ponto de acesso sem fio e serviço de Internet (não

incluídos). A disponibilidade dos pontos de acesso públicos sem fio é limitada. As
especificações da WLAN 802.11 são provisórias, não finais. Se as especificações finais
forem diferentes das especificações provisórias, a capacidade de comunicação do
notebook com outros dispositivos WLAN 802.11 poderá ser afetada.

Ethernet

NIC Realtek RTL8111EP 10/100/1000 GbE

OBSERVAÇÃO: O termo "10/100/1000" ou "Gigabit" Ethernet indica conformidade com o

padrão IEEE 802.3ab para Gigabit Ethernet e não implica velocidade de operação real de 1
Gb/s. Para transmissão de alta velocidade, são necessários conexão a um servidor Gigabit
Ethernet e infraestrutura de rede.

Áudio/multimídia

Recurso Descrição

Precisa

de

ajuda?
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Recurso Descrição

Áudio
Microfone integrado (mono ou matriz dupla)

(2) Alto-falantes estéreo integrados

Alimentação do alto-
falante

2 W/4 ohm por alto-falante

Câmera

Câmera HD 720p

Câmara HD e IR 720p (vendida separadamente)

OBSERVAÇÃO: Conteúdo de alta definição (HD) é necessário para visualizar

imagens em alta definição.

Teclados/dispositivos apontadores/teclas de função

Recurso Descrição

Teclado
premium HP

Resistente a derramamentos com função de retroiluminação opcional

OBSERVAÇÃO: O teclado com iluminação é um recurso opcional que deve ser

configurado no momento da compra.

Dispositivo
apontador

Clickpad com suporte a gestos multitoque

Teclas de
função

Teclas de função

F1 – Alternar tela
F2 – Sem função ou liga/desliga SureView
F3 – Diminuir brilho
F4 – Aumentar brilho
F5 – Áudio mudo
F6 – Diminuir volume
F7 – Aumentar volume
F8 – Microfone mudo
F9 – Sem função ou alternar retroiluminação
F10 – Num lock
F11 – Alternar Wi-Fi
F12 – Suspender
Funções ocultas
Fn + R - Break
Fn + S - System Rq
Fn + C - Scroll Lock

Precisa

de

ajuda?
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Software/segurança

Recurso Descrição

BIOS

HP BIOSphere Gen5 (disponível em plataformas selecionadas com processadores de
oitava geração)

HP Sure Start Gen5 (disponível em plataformas selecionadas com
processadores de oitava geração)
HP DriveLock/HP Automatic DriveLock
Atualização de BIOS via rede
Autenticação na inicialização
Segurança do registro mestre de inicialização
Secure Erase (métodos descritos na publicação especial 800-88 do National
Institute of Standards and Technology)
Autenticação na pré-inicialização
Módulo Absolute Persistence

OBSERVAÇÃO: O agente Absolute é ativado quando os clientes ativam

uma assinatura adquirida. As assinaturas podem ser adquiridas para
períodos de vários anos. O serviço é limitado; consulte a Absolute para
disponibilidade fora dos EUA. A Garantia de Recuperação Absolute é uma
garantia limitada. Certas condições se aplicam. O Data Delete é um
serviço opcional fornecido pela Absolute Software. Se for utilizado, a
Garantia de Recuperação se tornará nula e sem efeito. Para usar o
serviço Data Delete, os clientes devem primeiro assinar um contrato de
pré-autorização e obter um PIN ou adquirir um ou mais tokens RSA
SecurID da Absolute Software.

Comunicação/conectividade HP Connection Optimizer

Software de valor agregado
HP

Suporte às teclas de acesso HP

HP Image Assistant
HP Jumpstart
HP Support Assistant (requer Windows e acesso à Internet)
Software HP Noise Cancellation

Produtos Microsoft Compre o Office (vendido separadamente)

Precisa

de

ajuda?
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Recurso Descrição

Capacidade de
gerenciamento

Pacotes de drivers HP (disponíveis para download)

HP System Software Manager (SSM) (disponível para download)
Utilitário de configuração do BIOS HP (BCU) (disponível para download)
HP Client Catalog (disponível para download)
Kit de integração de gerenciamento HP Gen3 para Microsoft SCCM (disponível
para download)

OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre software de gerenciamento,

acesse a página de soluções de gerenciamento de clientes HP.

Segurança

HP Client Security Manager Gen5 (requer Windows e disponível em plataformas
selecionadas)

Sensor de impressão digital HP (vendido separadamente ou como recurso
opcional)
Microsoft Defender (aceitação e conexão com a internet necessárias para
atualizações)
Para Windows 10, Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (Infineon SLB9670)
Certificação Common Criteria EAL4+

Outros recursos de
segurança padrão

Ativação/desativação de porta serial, USB (via BIOS)

Senha de inicialização (via BIOS)
Senha de configuração (via BIOS)
HP Sure Click (disponível em plataformas HP selecionadas; suporta Internet
Explorer, Google Chrome e Chromium)
HP Sure Sense (requer Windows)
Suporte para dispositivos com cadeados e trava de cabo de chassi

Energia

Recurso Descrição

Precisa

de

ajuda?
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Recurso Descrição

Fonte de
alimentação

Adaptadores

Adaptador CA HP Smart 65 W externo
Adaptador CA HP Smart 65 W EM externo
Adaptador HP Smart 65 W USB Type-C
Adaptador CA HP Smart 45 W externo
Adaptador USB Type-C HP Smart 45 W
Cabos de força
Plugue de 3 fios - 1 m (3,28 pés)
Plugue de 3 fios - 1,8 m (5,9 pés)
Plugue de 2 fios - 1 m (3,28 pés)
Cabo de força formato cabeça de pato - 1 m (3,28 pés)
Cabo de força formato cabeça de pato - 1,8 m (5,9 pés)

OBSERVAÇÃO: A disponibilidade pode variar conforme o país/região.

Bateria principal

HP íon-lítio de 3 células, longa vida, 45 Wh

OBSERVAÇÃO: A bateria é interna e não pode ser substituída pelo cliente.

Manutenção pela garantia.

Peso da bateria 0,22 kg (0,49 lb.)

Especificações físicas

Recurso Descrição

Peso

A partir de 1,6 kg (3,53 lb.)

OBSERVAÇÃO: O peso varia de acordo com a configuração e os componentes.

Dimensões (L x P x A) 32,41 x 23,77 x 1,80 cm (12,76 x 9,36 x 0,71 pol.)

Precisa

de

ajuda?
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Opções adicionais de suporte

Faça uma pergunta na nossa página

de Comunidade de Suporte HP

Ir agora

Entre em contato com um de nossos

agentes de suporte

Contate-nos

País/região:  Brasil 

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com

investidores

Impacto sustentável

Relações Públicas

(POR)

A Oficina

Como comprar

Loja Online

Ligue para um

revendedor HP

Encontre um

revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Registrar seu produto

Verificar o status do

reparo

Parceiros da HP

Programa HP Partner

First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

Permaneça conectado

    

Por favor, ajude-nos a melhorar fornecendo comentários sobre a sua ex

Este documento foi útil?

Sim Não

Precisa

de

ajuda?
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Recalls |  eciclagem de produtos |  Acessibilidade |  Mapa do site |  Privacidade |  Termos de uso |

Opções de cookies e anúncios

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Precisa

de

ajuda?
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QuickSpecs 
 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 
 

 

Overview 
       

 

Not all configuration components are available in all regions/countries. 
c06543049 — DA 16569 - Worldwide — Version 6 — September 22, 2020 

 
Page 1 

 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 

 

Left 

 

1. Internal Microphones (2)   7. SD Card Reader 

2. Webcam 8. Thermal Vent 

3. Privacy Shutter (Only available with webcam) 9. USB 2.0 Port 

4. Webcam LED 10. Standard Security Lock Slot (Lock sold separately) 

5. Clickpad 11. Power Button 

6. Hard Drive LED   
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Right 

 

1. Power Connector 5. USB 3.1 Gen 1 Port 

2. USB Type-C® 3.1 Gen 2 Port 6. USB 3.1 Gen 1 Port 

3. Ethernet Port (RJ-45) 7. Headphone / Microphone Combo Jack 

4. HDMI Port (Cable not included) 8. HP Fingerprint Sensor (select models) 
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At a Glance 

• Preinstalled Windows 10 or FreeDOS 

• Choice of AMD Ryzen™ 4000 series mobile processors, R7, R5 and R3 

• Display include your choice of 35.56 cm (14.0") diagonal HD, Ultra Wide Viewing Angle FHD, And Privacy Panel option 

• Enhanced security features including TPM2.0, HP Sure Sense, HP Sure Start, HP BIOSphere, Hardware enforced Firmware 
Protection, optional Fingerprint sensor (select models)4, optional IR camera, and optional Privacy Panel 

• Designed to pass MIL-STD 810H testing1 

• Weight starting at 3.53 lb (1.6kg) (Weight will vary by configuration) 

• HP Long-Life Rechargeable battery, with HP Fast Charge Technology recharges 50% in 30 minutes2 

• Up to 512 GB Solid State Drives and 1 TB Hard Drive 

• Up to 32 GB total system memory 

• 720p HD webcam, IR camera for face authentication with Windows Hello 

• Spill-resistant and optional backlit Keyboard3, and Clickpad with multi-touch gestures enabled, taps enabled as default 
 

1. MIL STD 810H testing is not intended to demonstrate fitness for U.S. Department of Defense contract requirements or 

for military use.  Test results are not a guarantee of future performance under these test conditions. Damage under the 

MIL STD test conditions or any accidental damage requires an optional HP Accidental Damage Protection Care Pack. 

2. Recharges the battery up to 50% within 30 minutes when the system is off or in standby mode when used with the 

power adapter provided with the notebook.  After charging has reached 50% capacity, charging speed will return to 

normal. Charging time may vary +/-10% due to System tolerance.  

3. Backlit keyboard is an optional feature that must be configured at purchase. 

4.  HP Fingerprint Sensor is an optional feature and requires configuration at purchase. 

 

NOTE: See important legal disclosures for all listed specs in their respective features sections. 
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PRODUCT NAME 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 

 

OPERATING SYSTEMS 

 Preinstalled 
 

Windows® 10 Pro 641 

Windows® 10 Pro 64 (National Academic License)2 

Windows® 10 Home 641 

Windows® 10 Home Single Language 641 

Windows® 10 Enterprise 64 (Web Support)1 

FreeDOS 

   

 

1. Not all features are available in all editions or versions of Window. Systems may require upgraded and/or separately 
purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is 
automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for 
updates. See http://www.windows.com/.  
2. Some devices for academic use will automatically be updated to Windows 10 Pro Education with the Windows 10 
Anniversary Update. Features vary; see https://aka.ms/ProEducation for Windows 10 Pro Education feature information. 
 
NOTE: Your product does not support Windows 8 or Windows 7. In accordance with Microsoft’s support policy, HP does not 
support the Windows® 8 or Windows 7 operating system on products configured with Intel® and AMD® 7th generation and 
forward processors or provide any Windows® 8 or Windows 7 drivers on http://www.support.hp.com.  A full list of HP products 
and the Windows 10 versions tested is available on the HP support website. https://support.hp.com/us-
en/document/c05195282  

 

PROCESSORS 

 AMD Ryzen™ 3 4300U APU with AMD Radeon™ Graphics (2.7 GHz base clock, up to 3.7 GHz max boost clock, 4 MB L3 cache, 
four-cores)3,4,5,6 
AMD Ryzen™ 5 4500U APU with AMD Radeon™ Graphics (2.3 GHz base clock, up to 4.0 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 
six-cores)3,4,5,6 
AMD Ryzen™ 7 4700U APU with AMD Radeon™ Graphics (2.0 GHz base clock, up to 4.1 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 
eight-cores)3,4,5,6 

AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U APU with Radeon™ Graphics (2.1 GHz base clock, up to 4 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 6 
cores)3,4,5  
AMD Ryzen™ 7 PRO 4750U APU with Radeon™ Graphics (1.7 GHz base clock, up to 4.1 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 8 
cores)3,4,5 
 

Processors Family 

AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile processors6 

  

 3. Processor speed denotes maximum performance mode; processors will run at lower speeds in battery optimization mode. 
4. Multicore is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will 
necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application 
workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed.  
5. AMD Max Burst frequency performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. 
6. In accordance with Microsoft’s support policy, HP does not support the Windows 8 or Windows 7 operating system on 
products configured with Intel and AMD 7th generation and forward processors or provide any Windows 8 or Windows 7 
drivers on http://www.support.hp.com.  
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CHIPSET 

 Chipset is integrated with processor 

 

GRAPHICS 

 Integrated 
AMD Radeon™ Graphics7 

 

Note: View processor section for details. 
 
Supports 
Support HD decode, DX12, HDMI 1.4 
 
7. HD content required to view HD images. 

 

DISPLAYS 

 Internal 
Non-Touch  
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC (1366 x 768)7,8 
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC for HD camera (1366 x 768)  7,8 
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC for HD + IR camera (1366 x 768) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC (1920 x 1080) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC for HD camera (1920 x 1080) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC for HD + IR camera (1920 x 1080)  7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD eDP+PSR anti-glare LED-backlit flat, 1000 cd/m², 72% NTSC for HD Webcam Privacy 
(1920x1080) 7,8,9 
 
Supports narrow bezel 
 
HDMI 
HDMI 1.4 up to 4K 30Hz 
 
7. HD content required to view HD images. 
8. Resolutions are dependent upon monitor capability, and resolution and color depth settings. 
9. HP Sure View integrated privacy screen is an optional feature that must be configured at purchase and is designed to 
function in landscape orientation. 
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Docking station model Total number of 
supported 

displays (incl. the 
notebook display) 

Max. 
resolutions 
supported 

Dock 
Connectors 

Technical limitations 

HP Thunderbolt Dock 120W 
G2 

3 Dual 4k @60Hz 

2xDP, 1xVGA, 
1xTB,1xUSB-C 

alt-mode 

 

Dual 4k only with one display in to 
DP and + TB port or USB-C alt 

mode + TB port  

HP USB-C Dock G4 3 

Dual 2K @ 60Hz 
Single 4K @ 

60Hz (3840 x 
1440) 

1xHDMI, 2xDP  

HP USB-C Universal Dock 3 
Dual 4K @ 60Hz 

Single 5K @ 
60Hz 

2xDP  

HP USB-C Travel Dock 2 
Single 2K @ 

60Hz  
1xHDMI, 1xVGA 

Single external display 
Only HDMI or VGA at the time 

HP USB-C Mini Dock 2 
Single 4K @ 

30Hz  
1xHDMI, 1xVGA 

Single external display 
Only HDMI or VGA at the time 

HP USB-C/A Universal Dock G2 
 

3 
Dual 2.5K @ 

60Hz 
 

2xDP, 1xHDMI 
 

 

HP USB-C Dock G5 3 

Dual 2.5K @ 
60Hz or 

4K @ 60Hz + 
FHD @ 60Hz 

 
2xDP, 1xHDMI 
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STORAGE AND DRIVES 

 Primary Storage 
500 GB 7200 rpm SATA10 
1 TB 5400 rpm SATA10 
 
Primary M.2 Storage 
128 GB SATA TLC Solid State Drive10 
256 GB PCIe® NVMe™ Value Solid State Drive10 
512 GB PCIe® NVMe™ TLC Solid State Drive10 
512 GB PCIe® NVMe™ Value Solid State Drive10 
 
Note: PCIe SSD not available for Celeron  
 
10. For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 30 GB (for   Windows 
10) is reserved for system recovery software. 

 

MEMORY  

 Maximum Memory 
32 GB DDR4-3200 SDRAM1611 

 
Memory 
32 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 16 GB)11 

16 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 8 GB)11 
16 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 16 GB) 11 
12 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 4 GB and 1 x 8 GB) 11 
8 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 8 GB) 11 
8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 4 GB) 11 
4 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 4 GB) 11 
 
Memory Slots 
2 SODIMM 
Both slots are customer accessible / upgradeable by IT or self-maintainers only 
DDR4 PC4 SODIMMS, system runs at 3200 
Supports Dual Channel Memory 
 
11. Due to the non-industry standard nature of some third-party memory modules, we recommend HP branded memory to 
ensure compatibility. If you mix memory speeds, the system will perform at the lower memory speed. 

 

NETWORKING/COMMUNICATIONS 

 WLAN 
Realtek RTL8822CE 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® + Bluetooth® 5 Combo12 

Intel® Dual Band Wi-Fi® 6 AX200 802.11ax (2x2) and Bluetooth® 5 Combo, non-vPro™12 

Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® 5 Combo, non-vPro™12 

 
Ethernet  
Realtek RTL8111EP 10/100/1000 NIC13 

12. Wireless access point and Internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points 
limited. Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs. The specifications for Wi-Fi 6 (802.11ax) are draft and are 
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not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it may affect the ability of the notebook to 
communicate with other 802.11ax devices. Only available in countries where 802.11ax is supported. 
13. The term "10/100/1000" or "Gigabit" Ethernet indicates compatibility with IEEE standard 802.3ab for Gigabit Ethernet, 
and does not connote actual operating speed of 1 Gb/s. For high-speed transmission, connection to a Gigabit Ethernet server 
and network infrastructure is required. 

AUDIO/MULTIMEDIA 

 Audio 
Integrated microphone (Mono or Dual Array) 
2 Integrated stereo speakers 
 
Camera 
720p HD camera7 

720p HD + IR camera7,14 
 
7. HD content required to view HD images. 
14. IR camera is an optional feature that must be configured at purchase. 

 

 

KEYBOARDS/POINTING DEVICES/BUTTONS & FUNCTION KEYS 

 Keyboard 
HP Premium Keyboard, spill-resistant with optional backlit15 
 
Pointing Device 
Clickpad with multi-touch gesture support 
 
Function Keys 
F1 - Display Switching 
F2 - Blank or SureView On/Off 
F3 - Brightness Down 
F4 - Brightness Up 
F5 - Audio Mute 
F6 - Volume Down 
F7 - Volume Up 
F8 - Mic Mute 
F9 - Blank or Backlit Toggle 
F10 - numlk 
F11 - Wireless 
F12 - Sleep 
 
Hidden Function Keys 
Fn+R - Break 
Fn+S - Sys Rq 
Fn+C - Scroll Lock  
 
15. Backlit keyboard is an optional feature that must be configured at purchase. 
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SOFTWARE AND SECURITY 

 

BIOS 

HP BIOSphere Gen516 

HP Drive Lock & Automatic Drive Lock17 

BIOS Update via Network 

Master Boot Record Security 

Power On Authentication 

Secure Erase18 

Absolute Persistence Module19 

Pre-boot Authentication 
 

Software  

HP Connection Optimizer 

HP Image Assistant 

HP Hotkey Support 

HP JumpStarts 

HP Support Assistant20 

HP Noise Cancellation Software 

Buy Office (sold separately) 
 

Manageability Features 

HP Driver Packs21 

HP System Software Manager (SSM) 

HP BIOS Config Utility (BCU) 

HP Client Catalog 

HP Manageability Integration Kit Gen322 
 

Client Security Software 

HP Client Security Manager Gen523 

HP Fingerprint Sensor24 

Windows Defender25 
 

Security Management 

Pre-boot Authentication 

TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified) 

USB enable/disable (via BIOS) 

Power-on password (via BIOS) 

Setup password (via BIOS) 

HP Fingerprint Sensor24 

Support for chassis padlocks and cable lock devices 

HP Sure Click26 

HP Sure Sense27 
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HP Sure Start Gen528 

 
16. HP BIOSphere Gen5 is available on select HP Pro and Elite PCs. See product specifications for details. 
Features may vary depending on the platform and configurations. 
17. HP Drive Lock & Automatic Drive Lock is not supported on NVMe drives 
18. For the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-
88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase does not support platforms with Intel® Optane™. 
19. Absolute agent is shipped turned off, and will be activated when customers activate a purchased 
subscription. Subscriptions can be purchased for terms ranging multiple years. Service is limited, check with 
Absolute for availability outside the U.S. The Absolute Recovery Guarantee is a limited warranty. Certain 
conditions apply. For full details visit: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-
agreement. Data Delete is an optional service provided by Absolute Software. If utilized, the Recovery 
Guarantee is null and void. In order to use the Data Delete service, customers must first sign a Pre-
Authorization Agreement and either obtain a PIN or purchase one or more RSA SecurID tokens from Absolute 
Software. 
20. HP Support Assistant requires Windows and Internet access. 
21. HP Driver Packs not preinstalled, however available for download at 
http://www.hp.com/go/clientmanagement.  
22. HP Manageability Integration Kit can be downloaded from http://www.hp.com/go/clientmanagement.  
23. HP Client Security Manager Gen5 requires Windows and is available on the select HP Pro and Elite PCs. See 
product specifications for details. 
24. HP Fingerprint Sensor is an optional feature and requires configuration at purchase. 
25. Windows Defender Opt in and internet connection required for updates. 
26. HP Sure Click is available on select HP platforms and supports Microsoft® Internet Explorer, Google 
Chrome, and Chromium™. Supported attachments include Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) and PDF 
files in read only mode. Check http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-
0922ENW for all compatible platforms as they become available. 
27. HP Sure Sense requires Windows 10. See product specifications for availability. 
28. HP Sure Start Gen5 is available on select HP PCs with Intel processors. See product specifications for availability.  
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POWER 

 Power Supply 

HP Smart 65 W External AC power adapter29 
HP Smart 65 W EM External AC power adapter29 
HP Smart 65 W USB Type-C® adapter29 
HP Smart 45 W External AC power adapter29 
HP Smart 45 W USB Type-C® adapter29 
 
Primary Battery  
HP Long Life 3-cell, 45 Wh Li-ion polymer30 
 
Power Cord  
3-wire plug - 1.8 m29 
3-wire plug - 1.0 m29 
2-wire plug - 1.0 m29 
Duckhead power cord - 1.0 m29 
Duckhead power cord - 1.8 m29 
 
Battery life   
15 hours and 15 minutes31 

 
Battery Weight 
0.22 kg  
0.49 lb 
  

 29. Availability may vary by country. 
30. Battery is internal and not replaceable by customer. Serviceable by warranty. 
31. Windows 10 MM14 battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded 
applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery 
will naturally decrease with time and usage. See http://www.bapco.com for additional details. 

 

WEIGHTS & DIMENSIONS 

 Product Weight 
Starting at 3.53 lb32 

Starting at 1.6 kg32 
 
Product Dimensions (w x d x h) 
12.76 x 9.36 x 0.71 in 
32.42 x 23.77 x 1.79 cm  

  
32. Weight will vary by configuration. Does not include power adapter. 

 

 
PORTS/SLOTS 

 1 USB 3.1 Type-C® Gen 2 (Power delivery, DisplayPort™ 1.2) 
2 USB 3.1 Gen 1 
1 USB 2.0 (powered port) 
1 HDMI 1.433 

1 RJ-45 
1 AC power 
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1 stereo headphone/microphone combo jack 
 
Expansion Slots  
1 SD 
Supports SD, SDHC, SDXC 
 
33. HDMI cable sold separately. 

 

 

ENVIRONMENTAL & INDUSTRY  

Eco-Label Certifications 
& declarations 

This product has received or is in the process of being certified to the following approvals and may 
be labeled with one or more of these marks: 
•IT ECO declaration  
•US ENERGY STAR® 
•EPEAT® 2019 Gold in U.S. Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 
EPEAT®. EPEAT® status varies by country. Visit http://www.epeat.net for more information. 
   

System Configuration The configuration used for the Energy Consumption and Declared Noise Emissions data for the 
Notebook model is based on a “Typically Configured Notebook”.    

Energy Consumption 
(in accordance with US 
ENERGY STAR® test 
method) 115VAC, 60Hz 230VAC, 50Hz 100VAC, 50Hz 

Normal Operation  
(Short idle) 

4.14 W 4.164 W 4.056 W 

Normal Operation  
(Long idle) 

2.112 W 2.184 W 2.076 W 

Sleep 0.372 W 0.384 W 0.372 W 

Off 0.192 W 0.228 W 0.192 W 

  
Energy efficiency data listed is for an ENERGY STAR® compliant product if offered within the model 
family. HP computers marked with the ENERGY STAR® Logo are compliant with the applicable U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR® specifications for computers. If a model 
family does not offer ENERGY STAR® compliant configurations, then energy efficiency data listed is 
for a typically configured PC featuring a hard disk drive, a high efficiency power supply, and a 
Microsoft Windows® operating system. 
  

Heat Dissipation* 115VAC, 60Hz 230VAC, 50Hz 100VAC, 50Hz 

Normal Operation  
(Short idle) 

14 BTU/hr 14 BTU/hr 14 BTU/hr 

Normal Operation  
(Long idle) 

7 BTU/hr 7 BTU/hr 7 BTU/hr 

Sleep 1 BTU/hr 1 BTU/hr 1 BTU/hr 

Off 1 BTU/hr 1 BTU/hr 1 BTU/hr 

 Heat dissipation is calculated based on the measured watts, assuming the service level is attained 
for one hour. 

Declared Noise 
Emissions  
(in accordance with  
ISO 7779 and ISO 9296) 

Sound Power  
(LWAd, bels) 

 

Sound Pressure  
(LpAm, decibels) 

 

Typically Configured – 
Idle 

2.5 25 
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Fixed Disk – Random 
writes 

2.5 25 

Longevity and Upgrading This product can be upgraded, possibly extending its useful life by several years.  Upgradeable 
features and/or components contained in the product may include: 
• 3 USB ports 
• 1 PC card slot (type I/II)  
• 1 ExpressCard/54 slot 
• 1 IEEE 1394 Port 
• 2 SODIMM memory slots 
• Optional expansion base docking station 
• 1 multi-bay II storage port 
• Interchangeable HDD 
 
Spare parts are available throughout the warranty period and or for up to “5” years after the end of 
production.       

Batteries This battery(s) in this product comply with EU Directive 2006/66/EC 

  

Batteries used in the product do not contain: 

Mercury greater the1ppm by weight 

Cadmium greater than 20ppm by weight 

 

Battery size: Not Applicable 

Battery type: Not Applicable   

Additional Information • This product is in compliance with the Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) directive - 

2011/65/EC. 

• This HP product is designed to comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
Directive – 2002/96/EC. 

• This product is in compliance with California Proposition 65 (State of California; Safe Drinking Water 

and Toxic Enforcement Act of 1986). 

• This product is in compliance with the IEEE 1680.1 (EPEAT) standard at the <Gold> level, see 

http://www.epeat.net  

• Plastics parts weighing over 25 grams used in the product are marked per ISO11469 and ISO1043. 

• This product contains 2.4% post-consumer recycled plastic (by wt.) 

• This product is 96.2% recycle-able when properly disposed of at end of life.   

Packaging Materials External:  PAPER/Paper 51 g 

  PAPER/Corrugated 230 g 

 Internal: PLASTIC/Polyethylene Expanded - EPE 31 g 

 PLASTIC/Polyethylene low density - LDPE 9 g 

Material Usage This product does not contain any of the following substances in excess of regulatory limits (refer 

to the HP General Specification for the Environment at 

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf): 

• Asbestos  
• Certain Azo Colorants  
• Certain Brominated Flame Retardants – may not be used as flame retardants in plastics 

• Cadmium  
• Chlorinated Hydrocarbons  

• Chlorinated Paraffins  
• Formaldehyde  
• Halogenated Diphenyl Methanes  
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• Lead carbonates and sulfates  
• Lead and Lead compounds  
• Mercuric Oxide Batteries  
• Nickel – finishes must not be used on the external surface designed to be frequently handled or 

carried by the user. 

• Ozone Depleting Substances  
• Polybrominated Biphenyls (PBBs) 

• Polybrominated Biphenyl Ethers (PBBEs) 

• Polybrominated Biphenyl Oxides (PBBOs)  
• Polychlorinated Biphenyl (PCB) 

• Polychlorinated Terphenyls (PCT)  

• Polyvinyl Chloride (PVC) – except for wires and cables, and certain retail packaging has been 

voluntarily removed from most applications. 

• Radioactive Substances  
• Tributyl Tin (TBT), Triphenyl Tin (TPT), Tributyl Tin Oxide (TBTO)   

Packaging Usage HP follows these guidelines to decrease the environmental impact of product packaging:  

• Eliminate the use of heavy metals such as lead, chromium, mercury and cadmium in packaging 
materials.  

• Eliminate the use of ozone-depleting substances (ODS) in packaging materials.  

• Design packaging materials for ease of disassembly.  

• Maximize the use of post-consumer recycled content materials in packaging materials.  

• Use readily recyclable packaging materials such as paper and corrugated materials.  

• Reduce size and weight of packages to improve transportation fuel efficiency. 
• Plastic packaging materials are marked according to ISO 11469 and DIN 6120 standards.  
  

End-of-life Management 
and Recycling 

HP Inc. offers end-of-life HP product return and recycling programs in many geographic areas. To 
recycle your product, please go to: http://www.hp.com/go/reuse-recycle or contact your nearest 
HP sales office. Products returned to HP will be recycled, recovered or disposed of in a responsible 
manner. 
 
The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for 

each product type for use by treatment facilities.  This information (product disassembly 

instructions) is posted on the Hewlett Packard web site at:  http://www.hp.com/go/recyclers.  These 

instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as HP OEM 

customers who integrate and re-sell HP equipment. 

HP Inc. Corporate 
Environmental 
Information 

For more information about HP’s commitment to the environment:     
Global Citizenship Report  
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html  
Eco-label certifications 
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/ecolabels.html  
ISO 14001 certificates: 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/PC_GBU_Product_Design_ISO_14K
_Certificate.pdf  
and 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/cert.pdf    
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SYSTEM UNIT 

Stand-Alone Power Requirements 
(AC Power) 
 

 

Nominal Operating Voltage 19V 

Average Operating Power 7.52 W 

Integrated graphics Yes (AMD Radeon™ Graphics)  

Max Operating Power 
Discrete < 65W  
UMA < 45W 

Temperature   

Operating 32° to 95° F (0° to 35° C) (not writing optical) 

Non-operating 41° to 95° F (5° to 35° C) (writing optical) 

Relative Humidity   

Operating 10% to 90%, non-condensing 

Non-operating 5% to 95%, 101.6° F (38.7° C) maximum wet bulb temperature 

Shock   

Operating 40 G, 2 ms, half-sine 

Non-operating 200 G, 2 ms, half-sine 

Random Vibration   

Operating 0.75 grms 

Non-operating 1.50 grms 

Altitude (unpressurized)   

Operating -50 to 10,000 ft (-15.24 to 3,048 m) 

Non-operating -50 to 40,000 ft (-15.24 to 12,192 m) 

Planned Industry Standard 
Certifications 

  

UL Yes 

CSA Yes 

FCC Compliance Yes 

ENERGY STAR® Selected models34 

EPEAT® 2019 Yes, Gold in U.S.35 

ICES Yes 

Australia Yes 

NZ A-Tick Compliance Yes 

CCC Yes 

Japan VCCI Compliance Yes 

KC Yes 

BSMI Yes 

CE Marking Compliance Yes 

BNCI or BELUS Yes 

CIT Yes 

GOST Yes 

Saudi Arabian Compliance (ICCP) Yes 
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SABS Yes 

 
34. Configurations of the HP ProBook 445 G7 that are ENERGY STAR® qualified are identified as HP ProBook 445 G7 ENERGY STAR 
on HP websites and on http://www.energystar.gov.  
 
35. Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit http://www.epeat.net 
for more information.

 
 

DISPLAYS 

Note: All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may 
vary either higher or lower. 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
HD (1366 x 768) Anti-Glare 
WLED SVA 45% NTSC  
220 nits eDP 1.2 w/o PSR 
slim NB non-touch 

Outline Dimensions (W x H x D) 316.2 x 198.04 (max.) 

Active Area 309.4 x 173.95 

Weight <280 g max. 

Diagonal Size 14.0 (inch) 

Thickness 3.0 mm max 

Interface eDP 1.2 (1 lane) 

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 300:1 (typ) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 220 nits typical (Panel Only) 

Pixel Resolution 1366 x 768 (HD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 

Color Gamut Coverage 45% of NTSC 

Color Depth 6 bits + Hi FRC 

Viewing Angle SVA 40/40/15/30 

 

 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
FHD (1920 x 1080) Anti-
Glare WLED UWVA 45% 
NTSC 250 nits eDP slim NB 

Outline Dimensions (W x H x D) 316.17 x 197.98 mm (max)  

Active Area 309.37 x 174.02 mm (typ.) 

Weight 285 g (max) 

Diagonal Size 14.0 inch 

Thickness 3.0 mm (max) 

Interface eDP 1.2 (2 lane) 

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 600:1 (typ.) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 250 nits 

Pixel Resolution 1920 x 1080 (FHD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 
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Color Gamut Coverage 45% of NTSC 

Color Depth 6 bits 

Viewing Angle UWVA 85/85/85/85 

 

 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
FHD (1920 x 1080) Anti-
Glare WLED UWVA 72% 
NTSC 1000 nits eDP 
1.4+PSR2 flat Privacy 

Outline Dimensions (W x H x D) 315.31 x 195.498 mm (max)  

Active Area 309.312 x 173.988 mm (typ.) 

Weight 265 g (max) 

Diagonal Size 14 inch 

Thickness 3.0 mm (max) 

Interface eDP 1.4 + PSR2 (4 lane)  

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 2000:1 (typ.) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 1000 nits 

Pixel Resolution 1920 x 1080 (FHD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 

Color Gamut Coverage 72% of NTSC 

Color Depth  8 bit 

 
 
 

STORAGE AND DRIVES 
 
For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 30 GB (for Windows 10) 
is reserved for system recovery software 

 

500 GB 7200 rpm SATA Hard 
Drive   

Drive Weight 0.20 lbs (92 g) ~ 0.21 lbs (95 g) 

Rotation Speed 7200 rpm 

Cache Buffer Up to 32 MB 

Height 0.28 in (7 mm) 

Width 2.75 in (69.85 mm)  

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Transfer Rate 600 MB/s 

Seek Time Single Track: 2 ~ 1.5 ms 
Average: 11 ~ 13 ms 
Maximum: 18 ~ 22 ms 

Logical Blocks 976,773,168 

Operating Temperature 32° to 140° F (0° to 60° C) [top cover temp] 

Security Features ATA Security 

Features S.M.A.R.T., NCQ, Ultra DMA  

 

Proposta DOC TEC 03 (0815442)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3029



QuickSpecs 
 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 
 

 

Technical Specifications 
 

 

Not all configuration components are available in all regions/countries. 
c06543049 — DA 16569 - Worldwide — Version 6 — September 22, 2020 

 
Page 18 

 

 

1 TB 5400 rpm SATA Hard 
Drive 

Drive Weight 0.21 lbs (94 g) 

Rotation Speed 5400 rpm 

Cache Buffer Up to 32 MB 

Height 0.28 in (7.2 mm) 

Width 2.75 in (69.85 mm) 

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Transfer Rate 600 MB/s 

Seek Time Single Track2 ms 
Average12 ~ 13 ms 
Maximum18 ~ 22 ms 

Logical Blocks 1,953,525,168 

Operating Temperature 32° to 140° F (0° to 60° C) [top cover temp] 

Security Features ATA Security 

Features S.M.A.R.T., NCQ, Ultra DMA 

 
 

SSD 128 GB 2280 M2 SATA-
3 TLC 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 128 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Weight 0.02 lb (10 g) 

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Maximum Sequential Read Up To 520 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 450 MB/s 

Logical Blocks 250,069,680 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features DIPM; TRIM; DEVSLP 

 
 

256 GB 2280 PCIe NVMe 
Value Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 256 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Interface PCIe NVMe Gen3 

Maximum Sequential Read Up To 1700 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 1300 MB/s 

Logical Blocks 500,118,192 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features TRIM; L1.2 
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512 GB 2280 M2 PCIe NVMe 
TLC  Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 512 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Interface PCIe NVMe Gen3X4 

Maximum Sequential Read Up To 2600 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 1400 MB/s 

Logical Blocks 1,000,215,216 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features TRIM; L1.2  

 

 

512 GB 2280 PCIe NVMe 
Value Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 512 GB 

NAND Type Value 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Weight 0.02 lb (10 g) 

Interface PCIe NVMe Gen3X4 

Maximum Sequential Read  Up To 1500 ~ 1700 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 860 ~ 1500 MB/s 

Logical Blocks 1,000,215,216 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features ATA Security, TRIM; L1.2 

 

 

NETWORKING/COMMUNICATIONS 

WLAN 
Intel® Wi-Fi 61 AX200 
and Bluetooth® 5.0 
802.11ax (2x2) non-
vPro, supporting gigabit 
file transfer speeds)  

non-vPro 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11ax 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-Fi CERTIFIED™ 

Frequency Band •802.11b/g/n/ax 
  2.402 – 2.482 GHz 
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•802.11a/n/ac/ax 
  4.9 – 4.95 GHz (Japan) 
  5.15 – 5.25 GHz 
  5.25 – 5.35 GHz 
  5.47 – 5.725 GHz 
  5.825 – 5.850 GHz 

Data Rates •802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
•802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) 
•802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz, ,80MHz & 
160MHz) 
• 802.11ax: MCS0 ~ MCS11, (1SS and 2SS) (20MHz, 40MHz, ,80MHz & 
160MHz) 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 
OFDM, BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM 

Security3 •IEEE compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only  
•AES-CCMP: 128 bit in hardware 
•802.1x authentication 
•WPA, WPA2:  802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 
•WPA2 certification 
•IEEE 802.11i 
•WAPI 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2 • 802.11b: +18.5dBm minimum 
• 802.11g: +17.5dBm minimum 
• 802.11a: +18.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT160(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ax HT40(2.4GHz): +10dBm minimum 
• 802.11ax VHT160(5GHz): +10dBm minimum 

Power Consumption •Transmit mode 2.0 W    
•Receive mode 1.6 W   
•Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) 
•Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) 
•Connected Standby 10mW 
•Radio disabled 8 mW 

Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4 • 802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
• 802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 
• 802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 
• 802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 
• 802.11n, MCS07: -67dBm maximum 
• 802.11n, MCS15: -64dBm maximum 
• 802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 
• 802.11ac, MCS9: -59dBm maximum 
• 802.11ax, MCS11(HT40): -59dBm maximum 
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• 802.11ax, MCS11(VHT160): -58.5dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display 
enclosure 
Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to 
support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F (–10° to 70° C) 
Non-operating: –40° to 176° F (–40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber – Radio OFF 
LED OFF – Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0/5.1 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0/5.1 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  
1. Actual throughput may vary. 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 9.5 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
Selective Suspend 17 mW 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 

Proposta DOC TEC 03 (0815442)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3033



QuickSpecs 
 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 
 

 

Technical Specifications 
 

 

Not all configuration components are available in all regions/countries. 
c06543049 — DA 16569 - Worldwide — Version 6 — September 22, 2020 

 
Page 22 

 

LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs. The specifications for  
Wi-Fi 6 (802.11ax) are draft and are not final. If the final specifications differ from the draft 
specifications, it may affect the ability of the notebook to communicate with other 802.11ax devices. 
Only available in countries where 802.11ax is supported. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 
12/13 and are capable of 
transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable those channels. 
3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

Intel® 802.11a/b/g/n/ac 
(2x2) Wi-Fi® and 
Bluetooth® 5.0 Combo1 

Non-vPro 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-Fi CERTIFIED™ 

Frequency Band •802.11b/g/n 
  2.402 – 2.482 GHz 
•802.11a/n/ac 
  4.9 – 4.95 GHz (Japan) 
  5.15 – 5.25 GHz 
  5.25 – 5.35 GHz 
  5.47 – 5.725 GHz 
  5.825 – 5.850 GHz 

Data Rates •802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
•802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) 
•802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz, 80MHz & 160MHz) 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 
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BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Security3 •IEEE compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only  
•AES-CCMP: 128 bit in hardware 
•802.1x authentication 
•WPA, WPA2:  802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 
•WPA2 certification 
•IEEE 802.11i 
•WAPI 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2 • 802.11b: +18.5dBm minimum 
• 802.11g: +17.5dBm minimum 
• 802.11a: +18.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT160(5GHz): +11.5dBm minimum 

Power Consumption •Transmit mode 2.0 W    
•Receive mode 1.6 W   
•Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) 
•Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) 
•Connected Standby/Modern Standby: 10mW 
•Radio disabled 8 mW 

Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4 802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 
802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 
802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 
802.11n, MCS07: -67dBm maximum 
802.11n, MCS15: -64dBm maximum 
802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 
802.11ac, MCS9: -59dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna.  
One embedded dual band 2.4/5 GHz antenna is provided to the card to 
support WLAN communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F (–10° to 70° C) 
Non-operating: –40° to 176° F (–40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber – Radio OFF 
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LED OFF – Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  
1. Actual throughput may vary. 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 4 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
Selective Suspend 17 mW 

Electrical Interface USB 2.0 compliant 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 
LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 12/13 
and are capable of transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable 
those channels. 
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3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

802.11 a/b/g/n/ac (2x2) 
Wi-Fi® and Bluetooth® 
5.0 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-Fi CERTIFIED™ 

Frequency Band •802.11b/g/n 
  2.402 – 2.482 GHz 
•802.11a/n/ac 
  4.9 – 4.95 GHz (Japan) 
  5.15 – 5.25 GHz 
  5.25 – 5.35 GHz 
  5.47 – 5.725 GHz 
  5.825 – 5.850 GHz 

Data Rates •802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
•802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) 
•802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz & 80MHz) 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 
BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Security3 •IEEE compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only  
•AES-CCMP: 128 bit in hardware 
•802.1x authentication 
•WPA, WPA2:  802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 
•WPA2 certification 
•IEEE 802.11i 
•WAPI 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2 • 802.11b: +18.5dBm minimum 
• 802.11g: +17.5dBm minimum 
• 802.11a: +18.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT160(5GHz): +11.5dBm minimum 

Power Consumption •Transmit mode: 2.0 W    
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•Receive mode: 1.6 W   
•Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) 
•Idle mode: 50 mW (WLAN unassociated) 
•Connected Standby/Modern Standby: 10mW 
•Radio disabled: 8 mW 

Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4 802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 
802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 
802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 
802.11n, MCS07: -67dBm maximum 
802.11n, MCS15: -64dBm maximum 
802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 
802.11ac, MCS9: -59dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display 
enclosure 
Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to 
support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard with CNVi Interface 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F (–10° to 70° C) 
Non-operating: –40° to 176° F (–40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber – Radio OFF 
LED OFF – Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  
1. Actual throughput may vary. 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 4 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
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Selective Suspend 17 mW 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 
LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 12/13 
and are capable of transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable 
those channels. 
3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

Realtek RTK8111HSH 

10/100/1000 Integrated 

NIC 

Connector RJ-45 

System Interface PCIe + SMBus 

Ethernet Features 10 Mbit/s operation (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 clauses 13-14) 
100 Mbit/s operation (100BASE-TX; IEEE 802.3u; IEEE 802.3 clauses 21-
30) 
1000 Mbit/s operation (1000BASE-T; IEEE 802.3ab; IEEE 8023 clauses 40) 
Auto-Negotiation (Automatic Speed Selection) 
Full Duplex Operation at all Speeds, Half Duplex operation at 10 and 100 
Mbit/s 
IEEE 802.1p QoS (Quality of Service) Support 
IEEE 802.1q VLAN support 
IEEE 802.3x Flow Control (IEEE 802.3 clauses 31-32; configurable) 
IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) 

 Power Management ACPI compliant – multiple power modes 
Situation-sensitive features reduce power consumption 
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Advanced link down power saving for reducing link down power 
consumption 

 Performance Features  TCP/IP/UDP Checksum Offload (configurable) 
Protocol Offload (ARP & NS) 
Large send offload and Giant send offload 
Receiving Side Scaling 
Jumbo Frame 9K 

 Manageability Wake-on-LAN from standby and hibernation (Magic Packet and Microsoft 
Wake-Up Frame); Wake-on-LAN from off (Magic Packet only) 
PXE 2.1 Remote Boot 
Statistics Gathering (SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB (802.3x, 
clause 30) 
Comprehensive diagnostic and configuration software suite 
Virtual Cable Doctor for Ethernet cable status 

 Management Interface Auto MDI/MDIX Crossover cable detection  

 

 

POWER 

HP 45 W Smart  
AC Adapter  

Dimensions (H x W x D) 3.74 x 1.57 x 1.04 in (9.5 x 4 x 2.65 cm) 

Weight 0.386 lb (175 g) max 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input 90 to 265 VAC 

Input Efficiency 87.74% at 115VAC and 88.4% at 230VAC 

Input frequency range 47 to 63 Hz 

Input AC current 1.4 A at 90 VAC  

Output Output power 45 W 

DC output 19.5 V 

Hold-up time 5 msec at 115 VAC input 

Output current limit <8.0 A 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature 32° to 95° F (0° to 35° C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4° to 185° F (-20° to 85° C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5,000 m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

Dimensions 90 x 51 x 28.5 mm 
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HP 65 W Smart  
AC adapter   

Weight 220 g +/- 10 g    
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency 88.0 % at 115 VAC and 89.0 % at 230VAC 

Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC 

Output Output power 65 W 

DC output 19.5 V 

Hold-up time 5 msec at 115 VAC input 

Output current limit <11.0 A 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature 32°F to 95°F (0° to 35°C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4˚F to 185˚F (-20˚ to 85˚C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

HP 65W EM Smart  
AC adapter 

Dimensions 102 x 55 x 30 mm 

Weight 270 g +/- 10 g 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency 87% min at 115V/230V 

Input frequency range 47 to 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC and maximum load 

Output DC output 65 W (19.5V/3.33A) 

Hold-up time 5 msec at 115 V input 

Output current limit <11A, Over voltage protection- 29V max 
automatic shutdown 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature 32˚F to 95˚F (0˚ to 35˚C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4˚F to 185˚F (-20˚ to 85˚C) 

Altitude 0 to 5,000 m 

Humidity 0% to 95% 

Storage Humidity 0% to 95% 
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EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - EMC directives 
*Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE; Reliability - failure rate 
of less than 0.1% annually within the first three years of operation. 
*MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

AC Adapter 65 Watt nPFC 
USB Type-C® 

Dimensions 74 x 74 x 28.5 mm 

Weight 245 g +/- 10 g 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency  81.5% min at 115 Vac/ 230Vac @ 5V/3A 
 86.7% min at 115 Vac/ 230Vac @ 9V/3A 
 88% min at 115 Vac/ 230Vac @ 10V/5A 
 88% min at 115 Vac/ 230Vac @ 12V/5A 
 89% min at 115 Vac/ 230Vac @ 15V/4.33A 
 89% min at 115 Vac/ 230Vac @ 20V/3.25A 

Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC and maximum load 

Output Output power  65 W 

DC output 5V/9V/10V/12V/15V/20V 

Hold-up time 5ms at 115 VAC input 

Output current limit <8.0 A 

Connector USB Type-C® 

Environmental Design Operating temperature 32° F to 95° F (0° to 35° C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4° F to 185° F (-20° to 85° C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 5% to 95% 

Storage Humidity 5% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 100,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

AC Adapter 45 Watt nPFC 
USB type C® 

Dimensions 94.0 mm x 40.0 mm x 26.5 mm 

Weight 192.5 g +/-10 g  
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency Average Efficiency of 25%, 50%, 75%, 100% 
load condition with 115Vac/230Vac Spec: 
5V: 81.5% 
9V: 86.7% 
12V: 87.41% 
15V: 87.8% 
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Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current Max. 1.4 A at 90 VAC  

Output Output power  5V/15W  
9V/27W 
12V/36W 
15V/45W 

DC output 5V/9V/12V/15V 

Hold-up time 5ms at 115 VAC input 

Output current limit <5.0 A  

Connector USB Type-C® 

Environmental Design Operating temperature 32°F to 95°F (0° to 35°C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4°F to 185°F (-20° to 85°C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE* MTBF - over 200,000 
hours at 25°C ambient condition. 

 

 
 

 3 Cell WHr 45 Long Life -
Polymer HP Fast Charge 
Technology1  

Dimensions (H x W x L)   6.0 x 184.7 x 88.9 mm 

Weight 0.22 kg (0.48lb) 
 

Cells/Type 3cell Lithium-Ion 
 

Energy Voltage 11.55 V 

Amp-hour capacity 3.900 Ah 

Watt-hour capacity 45 Wh 

Temperature Operating (Charging) 32˚ to 113˚ F (0˚ to 45˚ C) 

Operating (Discharging) 14˚ to 122˚ F (-10˚ to 60˚ C) 

Optional Travel Battery 
Available 

No 

1. Recharges the battery up to 50% within 30 minutes when the system is off or in standby mode when used with the power 
adapter provided with the notebook.  After charging has reached 50% capacity, charging speed will return to normal. Charging 
time may vary +/-10% due to System tolerance. 
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Country of Origin 

  China 
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Type Description Part Number 

Cases HP Essential Top Load Case H2W17AA 

HP Essential Backpack (up to 15.6")   H1D24AA 

HP 17.3 Business Backpack 2SC67AA 

     

Docking HP USB-C Mini Dock  1PM64AA 

HP Thunderbolt Dock 120W G2 2UK37AA 

HP TB Dock G2 w/ Combo Cable 3TR87AA 

HP TB Dock 120W G2 w/Audio 3YE87AA 

HP TB Dock 120W G2 Cable  3XB94AA 

HP TB Dock G2 Combo Cable 3XB96AA 

HP TB Dock G2 Audio Module  3AQ21AA 

HP USB-C/A Universal Dock G2  5TW13AA 

HP USB-C Dock G5 5TW10AA 

   

Input / Output HP USB Essential Keyboard and Mouse H6L29AA 

HP Bluetooth Travel Mouse 6SP30AA 

HP Ultra Mobile Wireless Mouse H6F25AA 

HP Comfort Grip Wireless Mouse H2L63AA 

HP 3-Button USB Laser Mouse H4B81AA 

HP USB Travel Mouse G1K28AA 

HP HDMI to DVI Adapter F5A28AA 

HP Elite USB-C Hub  4WX89AA 

HP USB-C Travel Hub G2  7PJ38AA 

     

Power HP 45W Smart AC Adapter 4.5mm  H6Y88AA 

65W Smart Power Adapter (w/ 4.5mm to 7.5mm DC dongle)   H6Y89AA 

HP 65W Slim AC Adapter H6Y82AA 

HP 65W USB-C Slim Power Adapter 3PN48AA 

HP 65W USB-C Power Adapter  1HE08AA 

HP 45W USB-C Power Adapter  1HE07AA 

HP USB-C Power Bank 2NA10AA 

     

Storage HP External USB Optical Drive F2B56AA 

     

Security HP Keyed Cable Lock 10mm  T1A62AA 

HP Sure Key Cable Lock 6UW42AA 

     

Displays HP E223d Docking Monitor 5VT82A8/5VT82AA 

HP E243d Docking Monitor  1TJ76AA 

HP E273d Docking Monitor 5WN63A8/5WN63AA 

HP EliteDisplay E244d Monitor  6PA50A8/6PA50AA 

HP EliteDisplay E274d Monitor  6PA56A8/6PA56AA 
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Date of change: Version History:  Description of change: 

April 29, 2020 From V1 to V2  Updated MIL-STD 810G to MIL-STD 810H 

May 7, 2020 From V2 to V3  Updated Ethernet Section  

May 28, 2020 From V3 to V4  Updated Ports and Memory Section 

August 31, 2020 From v4 to V5  Updated Processors Section 

 September 22, 2020 V5 to V6  Updated Display Section 

 
 

Copyright © 2020 HP Development Company, L.P. The only warranties for HP products are set forth in the express limited 
warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP 
shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 
 
AMD, Ryzen and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and 
used by HP Inc. under license. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards 
Association (VESA®) in the United States and other countries. USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers 
Forum. SD, SDHC and SDXC are registered trademarks of SD-3C in the United States, other countries or both. ENERGY STAR is a 
registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. Microsoft and Windows are either registered trademarks or 
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Wi-Fi® and Wi-Fi CERTIFIED™ are trademarks or 
registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. 
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Nº de núcleos de CPU: 4

Nº de threads: 4

Nº de núcleos de GPU: 5

Clock básico: 2.7GHz

Clock de Max Boost : Até 3.7GHz

Total de Cache L2: 2MB

Cachê L3 total: 4MB

CMOS: TSMC 7nm FinFET

Pacote: FP6

Versão PCI Express: PCIe® 3.0

TDP / TDP Padrão: 15W

Comunidade (https://community.amd.com/)

Desenvolvedores (http://developer.amd.com/)  Parceiros (/pt/partner)

 (/pt)

AMD Ryzen™ 3 4300U 

 

AMD Ryzen™ 3 4300U

Search

AMD Ryzen™ 3 4300U
Share this page

 (/pt/direct-buy/shopping-cart/modal)

LOJA ESPECIFICAÇÕES

DRIVERS & SUPPORT (/PT/SUPPORT/APU/AMD-RYZEN-PROCESSORS/AMD-RYZEN-3-MOBILE-
PROCESSORS-RADEON-GRAPHICS/AMD-RYZEN-3-4300U)

Especificações



Idioma 
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cTDP: 10-25W

Temps máx: 105°C

Tipo de memória: DDR4 - Up to 3200MHz
LPDDR4 - Up to 4266MHz

Frequência gráfica: 1400 MHz

Modelo gráfico: AMD Radeon™ Graphics

Contagem de núcleos gráficos: 5

Display Port: Sim

HDMI™: Sim

Família de produto: AMD Ryzen™ Processors

Linha de produto: AMD Ryzen™ 3 Mobile Processors with
Radeon™ Graphics

Plataforma: Notebook

Bandeja OPN: 100-000000085

Data de lançamento: 1/6/2020

Produtos relacionados

Memória

Especificações
da placa de
vídeo

Principais
recursos

Base

AMD Ryzen™ 3 3250U (/pt/products/apu/amd-ryzen-3-3250u)
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©2020 Advanced Micro Devices, Inc
Termos e condições (/pt/corporate/copyright) Privacidade (/pt/corporate/privacy)

Política de cookies (/pt/corporate/cookies) Informação da marca registrada (/pt/corporate/trademarks)
Declaração sobre trabalho forçado (https://www.amd.com/system/files/documents/statement-human-
trafficking-forced-labor.pdf)
Estratégia tributária no Reino Unido (https://www.amd.com/system/files/documents/amd-uk-tax-strategy.pdf)

    

Modelo gráfico:
Nº de núcleos de CPU:
Nº de threads:
Clock de Max Boost :
Clock básico:
TDP / TDP Padrão:

AMD Radeon™ Graphics
2

4
Até 3.5GHz

2.6GHz
15W

SAIBA MAIS (/PT/PRODUCTS/APU/AMD-RYZEN-3-3250U)

Modelo gráfico:
Nº de núcleos de CPU:
Nº de threads:
Clock de Max Boost :
Clock básico:
TDP / TDP Padrão:

AMD Ryzen™ 3 3250C (/pt/products/apu/amd-ryzen-3-3250c)
AMD Radeon™ Graphics

2
4

Até 3.5GHz
2.6GHz

15W

SAIBA MAIS (/PT/PRODUCTS/APU/AMD-RYZEN-3-3250C)

Nossa empresa (/pt/corporate/about-amd)
Sala de imprensa (/pt/corporate/newsroom)
Oportunidades de emprego (/pt/corporate/careers)
Investidores (http://ir.amd.com)  Contato AMD (/pt/corporate/contact)

Fa Tw Lin New You
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AMD Ryzen 3 4300U
Price and performance details for the AMD Ryzen 3 4300U can be found below. This is
made using thousands of  benchmark results and is updated daily.

The first graph shows the relative performance of the CPU compared to the 10 other
common (single) CPUs in terms of PassMark CPU Mark.
The 2nd graph shows the value for money, in terms of the CPUMark per dollar.
The pricing history data shows the price for a single Processor. For multiple Processors,
multiply the price shown by the number of CPUs.

Ads by 
Send feedback

Why this ad? 

AMD Ryzen 3 4300U

Description:
with Radeon Graphics

Class:
Laptop

Socket:
FP6

Clockspeed:
2.7 GHz

Turbo Speed:
3.7 GHz

Cores:
4
Threads
: 4

TDP Down:
10 W

TDP Up
: 25 W

Typical TDP:
15 W

 

Other names: AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics

CPU First Seen on Charts:  Q1 2020

CPUmark/$Price:  NA     

Overall Rank:  534

Last Price Change:  NA

Average CPU Mark

7752 

 

Single Thread Rating: 2353 

Cross-Platform Rating: 11,611 

Samples: 40* 

* : Low 

 

+ COMPARE  

 
 

CPU Mark: 8,364 Thread: 2,673 

Actual CPU performance may differ from the average depending on the CPU power/performance trade off specified by the vendor.

Search for AMD Ryzen 3 4300U 

from the Featured Merchants below:
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CPU Mark Relative to Top 10 Common Laptop CPUs 

As of 14th of October 2020 - Higher results represent better performance 

Processor Average CPU Mark

AMD Ryzen 3 4300U 7,752

CPU Value (CPU Mark / $Price ) 

As of 14th of October 2020 - Higher results represent better value 

Processor CPU Mark / $Price

Atec Original Design Abrir

Cadeira Sayl da Herman Miller
A Cadeira de Escritório Sayl Oferece Uma
Utilidade Excepcional, Com Um Bom Design.

Ad

Common

Most 
Benchmarked

AMD vs Intel
Market Share

Year on Year
Performance

Baixe o PayPal
Business

PayPal tem as ferramentas
e serviços para ajudar você

a levar seu negócio mais
longe

PayPal

Saiba Mais

Ad

AMD Ryzen 7 4800H 19,303

AMD Ryzen 7 4700U 13,853

Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11,378

AMD Ryzen 5 4500U 11,266

Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10,207

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,598

AMD Ryzen 5 3550H 8,159

AMD Ryzen 5 3500U 7,150

Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6,977

Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6,487

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 68.56

Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 28.80
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AMD Ryzen 3 4300U 0.00

Last 5 Baselines for AMD Ryzen 3 4300U 

Most recent listed first 

Baseline CPU Mark

Popular comparisons for AMD Ryzen 3 4300U 

As of 14th of October 2020 - Higher results represent better performance 

Processor Average CPU Mark

AMD Ryzen 3 4300U 7,752

Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 25.84

Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 18.46

Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 17.16

AMD Ryzen 5 3500U 0.00

AMD Ryzen 7 4800H 0.00

AMD Ryzen 5 4500U 0.00

AMD Ryzen 7 4700U 0.00

AMD Ryzen 5 3550H 0.00

BL1305201 - Oct 09 2020 7693

BL1304573 - Oct 07 2020 7058

BL1304380 - Oct 07 2020 7962

BL1304044 - Oct 06 2020 7965

BL1302928 - Oct 03 2020 7587

AMD Ryzen 3 3300U 5,886

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,598

AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7,113

AMD Ryzen 3 PRO 3300U 6,007

AMD Ryzen 5 3500U 7,150

Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7,992
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Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9,212

Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8,922

Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8,241

Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5,247

Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6,503

Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 7,987

Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6,829

AMD Ryzen 3 PRO 2300U 5,868

Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 7,069

Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6,477
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Notebooks & Tablets Models

Compaq nc Series Notebook 2400, 4200, 4400, 6120, 6220, 6230,
6320, 6340, 6400, 8230, 8240, 8430

Compaq nw Series Mobile Workstation 8240, 8440, 9440

Compaq nx Series Notebook 6110, 6120, 6310, 6315, 6320, 6325,
6330, 7300, 7400, 9420

Compaq Presario Series A900, B1200, C7, C700, CQ20, CQ32,
CQ35, CQ36, CQ40, CQ41, CQ42, CQ43,
CQ45, CQ50, CQ56, CQ57, CQ58, CQ60,
CQ60Z, CQ61, CQ62, CQ70, CQ71,
CQ72, F7, F700, V3500, V3600, V3700,
V6, V6500, V6700

Envy Series All Models

HDX Series 16t, 18t

HP Compaq 2000 Series Notebooks 2133, 2210b, 2230s, 2510p, 2710p

HP Compaq 6000 Series Notebooks 6440b, 6445b, 6510b, 6515b, 6520s,
6530b, 6530s, 6535b, 6535s, 6540b,
6710b, 6710s, 6715b, 6715s, 6720s,
6730b, 6730s, 6735b, 6735s, 6820s,
6830s, 6910p, 6930p

HP Compaq 8000 Series 8510p, 8510w, 8710p, 8710w, 8740w
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HP Compaq Tablet PC TC4200, TC4400

HP Elite Series (EliteBook and
ElitePad)

2170p, 2530p, 2540p, 2560p, 2570p,
2730p, 2740p, 2760p, 2770m, 6540b,
6930p, 720 G1, 720 G2, 725 G2, 725 G3,
725 G4, 735 G5, 735 G6, 740G1, 740G2,
745 G2, 745 G3, 745 G4, 745 G5, 745 G6,
750 G1, 750 G2, 755 G2, 755 G3, 755 G3,
755 G5, 820 G1, 820 G2, 820 G3, 820 G4,
830 G5, 830 G6, 840 G1, 840 G2, 840 G3,
840 G4, 840R G4, 840 G5, 840 G6, 840
G5 HC, 840 G6 HC, 8440p, 846, 8460p,
8460w, 8470p, 8470w, 850 G1, 850 G2,
850 G3, 850 G4, 850 G5, 850 G6, 8530p,
8530w, 8540p, 8540w, 856, 8560p,
8560w, 8570p, 8570w, 8730w, 8740w,
876, 8760w, 8770w, 940 G1, Elite x2
1011 G1, Elite X2 1012 G1, ElitePad
1000 G2, ElitePad 1000 G2 Rugged
Tablet, ElitePad 1040 G1, ElitePad 900,
Folio 1020, FOLIO 1040 G3, HP
Elitebook 755 G3, HP EliteBook 850 G3,
Revolve 210 G2, Revolve 810 G1,
Revolve 810 G2, Revolve 810 G3, x360
1030 G3, x360 1030 G4, x360 1040 G5,
x360 1040 G6, x360 830 G5, x360 830
G6, Elite Dragonfly, Elite X2 G4

HP Folio Series (Ultrabook) 1020 G1, 1020 G2, 1020 G3, 1030 G1,
1040 G1, 1040 G2, 1040 G3, 13, 940 G1,
9470M, 9480M

HP Laptop g4, G42, g6, G60, G61, G62, g7, G70,
G71, G72, HP 2000, HP 430, HP 630,
HP/Compaq 435, HP X360, HP X360
310 G1 PC, HP X360 310 G2 PC, Pro X2
410 G1, Pro X2 612 G1

Proposta DOC TEC 03 (0815442)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3055

https://www.absolute.com/


16/10/2020 Partners | BIOS & Device Compatibility | Absolute

https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/#hp 17/34

HP Notebook PC 210 G1, 215 G1, 240, 240 G2, 240 G3,
240 G4, 240 G5, 240 G6, 240 G7, 242,
245, 245 G2, 245 G3, 245 G4, 245 G5,
245 G6, 245 G7, 246 G7, 250, 250 G2,
250 G3, 250 G4, 250 G5, 250 G6, 250 G7,
255, 255 G2, 255 G4, 255 G5, 255 G6,
255 G7, 3115m, 3125, 340 G1, 340 G2,
350 G1, 350 G2, 355 G2, 450, 455, 650,
655, 240 G6, 240 G7, 245 G6, 245 G7,
250 G6, 250 G7, 255 G6, 255 G7

HP Pro Series HP Pro Slate 10 EE, Pro Tablet 10 EE,
Pro Tablet 610 G1

HP Slate Tablet PC HP Pro Slate 10 EE G1, HP Slate 2, HP
Slate 500

HP Spectre Series 13 Pro, 13 X2, Pro X360 G1, Pro X360
G2, X2 1011 G1, X360 Convertible, XT
Pro, XT Pro 13, XT Touchsmart, XT
Ultrabook

HP Stream 11, 11 PRO G3 NOTEBOOK PC, 13, 14

HP ZBook Mobile Workstation 14, 14 G2, 14U G4, 14U G5, 14U G6, 15,
15 G2, 15 G3, 15 G4, 15 G5, 15 G6, 15U
G2, 15U G3, 15U G4, 15U G5, 15U G6,
15V G5, 17, 17 G2, 17 G3, 17 G4, 17 G5,
17 G6, Studio G3, Studio G4, Studio G5,
Studio X360 G5, ZB15G5, Firefly 14 G7,
Firefly 15 G7

Mini 1103, 1104, 2102, 2133, 2134, 2140,
3105M, 3115, 3125, 5101, 5102, 5103

Pavilion dm Series dm1, dm3, dm4

Pavilion dv Series dv2, dv3, dv4, dv5, dv6, dv7, dv8, dv9,
tx1, tx2
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ProBook 4230s, 430, 430 G2, 430 G3, 430 G4, 430
G5, 430 G6, 430 G7, 4310s, 4311s,
4320s, 4321s, 4325s, 4326s, 4330s,
4331s, 4340s, 4341s, 440, 440 G1, 440
G2, 440 G3, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 440
G7, 4410s, 4411s, 4415s, 4416s, 4420s,
4421s, 4425s, 443, 4430s, 4431s, 4435s,
4436s, 4440s, 4441s, 4445s, 4446s, 445
G1, 445 G2, 445 G7, 4470s, 4470s, 450
G1, 450 G2, 450 G3, 450 G4, 450 G5, 450
G6, 450 G7, 4510s, 4515s, 4520s, 4525s,
453, 4530s, 4535s, 4540s, 4545s, 455,
455 G1, 455 G2, 455 G3, 455 G4, 455 G5,
455 G6, 455R G6, 470, 470 G1, 470 G2,
470 G3, 470 G4, 470 G5, 4710s, 4720s,
4730s, 4740s, 5220m, 5310m, 5320m,
5330m, 600 G4, 600 G5, 6360b, 640 G1,
640 G2, 640 G3, 640 G4, 640 G5, 6440b,
6445b, 645 G1, 645 G2, 645 G4, 6450b,
6455b, 646, 6460b, 6465b, 6470b,
6475b, 650 G1, 650 G2, 6540b, 6545b,
655 G1, 655 G2, 6550b, 6555b, 6560b,
6565b, 6570b, ProBook 11 EE, ProBook
11 G1, ProBook 11 G2, x360 435 G7

Other Models

Compaq Media Player MP8000 Elite, MP8200 Elite

HP Compaq Multi-Seat MS6000 Pro, MS6200 Pro, MS6200 SFF

Mobile Thin Client HP MT 40 Mobile Thin Client, HP MT41
Mobile Thin Client, HP MT42 Mobile
Thin Client

RPOS HP ElitePad G2 Mobile POS Solution,
HP ElitePad Mobile POS Solution, HP
MP9 Retail System, HP MX10 Retail
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Solution with ElitePad 1000 G2, HP
RP3 3100, HP RP7 Retail System, HP
TX1 POS Solution, Model 5810, Model
7800, Model 9000, rp3000, RP5 Retail
System, rp5700, rp5800

Desktops & Workstations Models

Compaq Elite Desktops 8000, 8000f, 8100, 8200, 8300

HP Compaq All-in-Ones (AiO's) Elite 8200 AiO, Elite 8300 AiO, Pro 6000
AiO, Pro 6300 AiO

HP Compaq dc & Pro Desktops 4000, 4300SFF, 5800, 5850, 7700, 7800,
7900, Elite 8000, Elite 8100, Elite 8200,
Elite 8300 - all form factors, Pro 6000,
Pro 6005, Pro 6200, Pro 6300, Pro 6305

HP EliteDesk All-In-One Business PC 800 G4

HP EliteDesk Series Business PC 700 G1, 705 G1, 705 G2, 705 G3, 705 G4,
705 G5, 800 G1, 800 G2, 800 G3, 800 G4,
800 G5

HP EliteOne All-in-One Business PC 705 G1, 705 G2, 800 G1, 800 G2, 800 G3
AiO, 800 G4 AIO, 800 G5 AIO, 1000 G2

HP EliteOne Business Series Desktops 440 G5

HP ProDesk Business Series Desktops 400 G1, 400 G2, 400 G2.5, 400 G3, 400
G4, 400 G5, 400 G6, 405 G1, 405 G2, 405
G4, 490 G1, 490 G2, 490 G3, 600 G1, 600
G2, 600 G3, 600 G4, 600 G5, 600 G6, 680
G4, 705 G4

HP ProOne All-in-One Business PC 400 G1, 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5,
600 G1, 600 G2, 600 G3, 600 G4, 600 G5

HP Workstations HP Z2 Mini G3 Workstation, HP Z2 G4
Workstation, HP Z4 G4 Workstation,
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Resumo

Suporte incorporado para 
seu PC e impressora HP
HP Support Assistant

Suporte contextual, 
conectado – do jeito que você 
quiser

Tenha respostas imediatas para suas 
perguntas de suporte cotidianas sobre o seu 
PC e as impressoras a qualquer momento 
com o Assistente de Suporte HP, uma 
ferramenta de ajuda gratuita incorporada ao 
seu computador.1 Além disso, o HP Support 
Assistant não requer nenhuma configuração 
ou instalação. Otimizado para proporcionar 
uma experiência de suporte aprimorada, 
ele está pronto para usar desde a primeira 
vez que você liga seu computador e é 
atualizado durante a vida útil do computador. 
O HP Support Assistant pode ser instalado 
em PCs de outros fabricantes para fácil 
acesso a recursos de suporte e ferramentas 
para impressoras HP. Quando precisar de 
uma pequena ajuda prática, você poderá se 
conectar diretamente ao Suporte HP.  
O HP Support Assistant vem pré-instalado 
em todos os novos PCs HP com Microsoft® 
Windows® 7, Microsoft Windows® 8 ou 
Microsoft Windows® 10, e está disponível 
para download para modelos de PC de 
outros fabricantes.

Quatro motivos inteligentes 
para escolher o HP Support 
Assistant

Faça a manutenção de seu PC e suas 
impressoras HP com facilidade
• Encontre soluções de suporte rapidamente 

em uma interface moderna fácil de usar. 
• Mantenha-se informado com alertas e 

status de suporte diretamente em sua 
barra de tarefas.

Mantenha os PCs e as impressoras 
funcionando com máximo desempenho
• Receba atualizações de software e driver 

da HP.
• Desfrute do monitoramento de integridade 

geral de seu computador e obtenha 
sugestões sobre manutenção do 
desempenho do PC e da impressora.

• Solucione problemas sozinho usando 
as ferramentas e os recursos de 
diagnóstico incorporados.

• Receba recomendações para aprimorar 
sua experiência.

1 Para obter mais informações, acesse  
hp.com/go/hpsupportassistant. O link varia fora dos 
EUA. O HP Support Assistant está disponível somente 
em PCs com Windows.

2  A HP não cobra pelo uso do HP Support Assistant, mas 

pode cobrar pela assistência do técnico em produtos 

fora da garantia.
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Saiba mais em 
hp.com/go/hpsupportassistant

Economize tempo com um ponto de suporte único
• Obtenha respostas e soluções do seu jeito com uma gama de opções de ajuda - acesse 

ferramentas de ajuda ou entre em contato com a equipe de Suporte ao cliente da HP.
• Envie dados do PC a um técnico para resolução mais rápida.

Aproveite as vantagens do suporte de longo prazo
• Desfrute do HP Support Assistant durante toda a vida útil do PC.2

Aproveite ao máximo o seu PC usando o HP Support Assistant

Com o HP Support Assistant, é fácil manter o PC e as impressoras e resolver problemas com 
atualizações, diagnósticos e assistência orientada. O HP Support Assistant torna mais fácil do 
que nunca ter e usar seu computador e sua impressora.

Resumo | HP Support Assistant
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AMD Ryzen 3 4300U
Price and performance details for the AMD Ryzen 3 4300U can be found below. This is
made using thousands of  benchmark results and is updated daily.

The first graph shows the relative performance of the CPU compared to the 10 other
common (single) CPUs in terms of PassMark CPU Mark.
The 2nd graph shows the value for money, in terms of the CPUMark per dollar.
The pricing history data shows the price for a single Processor. For multiple Processors,
multiply the price shown by the number of CPUs.

Ads by 
Send feedback

Why this ad? 

AMD Ryzen 3 4300U

Description:
with Radeon Graphics

Class:
Laptop

Socket:
FP6

Clockspeed:
2.7 GHz

Turbo Speed:
3.7 GHz

Cores:
4
Threads
: 4

TDP Down:
10 W

TDP Up
: 25 W

Typical TDP:
15 W

 

Other names: AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics

CPU First Seen on Charts:  Q1 2020

CPUmark/$Price:  NA     

Overall Rank:  534

Last Price Change:  NA

Average CPU Mark

7752 

 

Single Thread Rating: 2353 

Cross-Platform Rating: 11,611 

Samples: 40* 

* : Low 

 

+ COMPARE  

 
 

CPU Mark: 8,364 Thread: 2,673 

Actual CPU performance may differ from the average depending on the CPU power/performance trade off specified by the vendor.

Search for AMD Ryzen 3 4300U 

from the Featured Merchants below:

CPU Benchmarks
Over 1,000,000 CPUs Benchmarked

PerformanceTest

CPUS

High End

High Mid Range

Low Mid Range

Low End

Best Value 
(On Market)

Best Value XY 
Scatter

Best Value 
(All time)

New Desktop

New Laptop

Single Thread

Systems with 
Multiple CPUs

Overclocked

Power
Performance

CPU Mark by Socket
Type

Cross-Platform CPU
Performance

CPU Mega List

Search Model

Compare
0

3

Margin for error

PerformanceTest V9

3

CPU Benchmarks
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CPU Mark Relative to Top 10 Common Laptop CPUs 

As of 14th of October 2020 - Higher results represent better performance 

Processor Average CPU Mark

AMD Ryzen 3 4300U 7,752

CPU Value (CPU Mark / $Price ) 

As of 14th of October 2020 - Higher results represent better value 

Processor CPU Mark / $Price

Atec Original Design Abrir

Cadeira Sayl da Herman Miller
A Cadeira de Escritório Sayl Oferece Uma
Utilidade Excepcional, Com Um Bom Design.
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AMD Ryzen 7 4800H 19,303

AMD Ryzen 7 4700U 13,853

Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11,378

AMD Ryzen 5 4500U 11,266

Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10,207

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,598

AMD Ryzen 5 3550H 8,159

AMD Ryzen 5 3500U 7,150

Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6,977

Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6,487

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 68.56

Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 28.80

CPU Benchmarks
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AMD Ryzen 3 4300U 0.00

Last 5 Baselines for AMD Ryzen 3 4300U 

Most recent listed first 

Baseline CPU Mark

Popular comparisons for AMD Ryzen 3 4300U 

As of 14th of October 2020 - Higher results represent better performance 

Processor Average CPU Mark

AMD Ryzen 3 4300U 7,752

Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 25.84

Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 18.46

Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 17.16

AMD Ryzen 5 3500U 0.00

AMD Ryzen 7 4800H 0.00

AMD Ryzen 5 4500U 0.00

AMD Ryzen 7 4700U 0.00

AMD Ryzen 5 3550H 0.00

BL1305201 - Oct 09 2020 7693

BL1304573 - Oct 07 2020 7058

BL1304380 - Oct 07 2020 7962

BL1304044 - Oct 06 2020 7965

BL1302928 - Oct 03 2020 7587

AMD Ryzen 3 3300U 5,886

Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,598

AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7,113

AMD Ryzen 3 PRO 3300U 6,007

AMD Ryzen 5 3500U 7,150

Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7,992

CPU Benchmarks
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Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9,212

Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8,922

Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8,241

Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5,247

Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6,503

Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 7,987

Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6,829

AMD Ryzen 3 PRO 2300U 5,868

Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 7,069

Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6,477

Software

BurnInTest

PerformanceTest

OSForensics

MemTest86

WirelessMon

Zoom Search
Engine

Free Software

Hardware

USB3.0 Loopback
Plugs

USB2.0 Loopback
Plugs

PCIe Test Cards

USB Power Delivery
Tester

Serial and Parallel
Loopback Plugs

USB Short Circuit
Testers

Benchmarks

CPU Benchmarks

Video Card
Benchmarks

Hard Drive
Benchmarks

RAM Benchmarks

PC Systems
Benchmarks

Android Benchmarks

iOS / iPhone
Benchmarks

About Us

Company

Contact Us

The Press Room

Services

Store

Support

Forums

Social

 

International

Disclaimer

Refunds

Privacy

Copyright © 2020 PassMark® Software     

CPU Benchmarks

Proposta DOC TEC 04 (0815444)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3064

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CqEwIi2GHX5rtIcuT5OUP58W02AOLxqbSX5yR_6_IDMq6jPG-ARABINPLzjBgzdDlgJADoAHAwISVAsgBA6kC9rxOxfkhiD7gAgCoAwHIAwiqBJYCT9DT8Azv5G5IdLnim00QxAXNma4J3HTyKZd9o24ocaWiDwg1-_AdOWnSa2RsTdByLHS0U5rNw06t5WZnnf9CbP6ESLQ_LNDNxzJN0I1VxpxsgLpQkKc-pJn2SQ0tm_aa_yVGyrT5bWaDe1RkX5g5BYWZ3DUVSt69EUHMg6vuBfjJya9v592d-TMR58YnI-yERm2xMXsmHPQ5fw0BjqBguqxfKPs5ykV_93LTNdWqO7RYopzxrxzaA6gSAwL1dk_b-caS5DBCcey4o7-_6vPXXlyR-l4U7H_WtbE3aVQ9B-H9lGcM6j_CnPnQh_ZLD1p0_Azbmn7oIBpNwu3e1m305gPTvu7shcsjw3AFDFRM-9ZbV41GJmTABK6C5smcA-AEAaAGA4AHqL_76gGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4cBgEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tODczNjM3ODE5MzI4ODQyMLEJSsnP7_kfqU6ACgOYCwHICwHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAAScORoo-L2PwQxyVEv40Yw56vmcIH1mTpsPb_Tvq3utf2VsKm0-vFKAdnGF-Mx6nHwA1s2YJ4Fh1zaSANLSGkbP0Dm4C3MVvI7b3C8PVePyHMlWSZJj8hzX386fa2mQOyCtuXe5QdgzqxU8WnqQh0Mg0g&sig=AOD64_0-zdvVeksLXaT8AeCWANSJho42lQ&client=ca-pub-5884294479391638&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://pages.lenovo.com/br-thinkagilemx%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlp_bofu_BR%26utm_content%3Dle0016%26gclid%3DEAIaIQobChMI2t6ugfi07AIVywm5Bh3nIg07EAEYASAAEgLGkPD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWCW1tbW251bGwsWzEwXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjgwMjc2Il0sbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLHRydWVdLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvY29udmVyc2lvbi8_YWk9Q3FFd0lpMkdIWDVydEljdVQ1T1VQNThXMDJBT0x4cWJTWDV5Ul82X0lETXE2alBHLUFSQUJJTlBMempCZ3pkRGxnSkFEb0FIQXdJU1ZBc2dCQTZrQzlyeE94ZmtoaUQ3Z0FnQ29Bd0hJQXdpcUJKWUNUOURUOEF6djVHNUlkTG5pbTAwUXhBWE5tYTRKM0hUeUtaZDlvMjRvY2FXaUR3ZzEtX0FkT1duU2EyUnNUZEJ5TEhTMFU1ck53MDZ0NVdabm5mOUNiUDZFU0xRX0xORE54ekpOMEkxVnhweHNnTHBRa0tjLXBKbjJTUTB0bV9hYV95Vkd5clQ1YldhRGUxUmtYNWc1QllXWjNEVVZTdDY5RVVITWc2dnVCZmpKeWE5djU5MmQtVE1SNThZbkkteUVSbTJ4TVhzbUhQUTVmdzBCanFCZ3VxeGZLUHM1eWtWXzkzTFROZFdxTzdSWW9wenhyeHphQTZnU0F3TDFka19iLWNhUzVEQkNjZXk0bzctXzZ2UFhYbHlSLWw0VTdIX1d0YkUzYVZROUItSDlsR2NNNmpfQ25QblFoX1pMRDFwMF9BemJtbjdvSUJwTnd1M2UxbTMwNWdQVHZ1N3NoY3NqdzNBRkRGUk0tOVpiVjQxR0ptVEFCSzZDNXNtY0EtQUVBYUFHQTRBSHFMXzc2Z0dvQjQ3T0c2Z0gxY2ticUFlVDJCdW9CN29HcUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSHByNGJxQWZzMVJ1b0JfUFJHNmdIN05VYnFBZVcyQnVvQjhMYUc5Z0hBZElJQ1FpQTRjQmdFQUVZSGZJSUcyRmtlQzF6ZFdKemVXNHRPRGN6TmpNM09ERTVNekk0T0RReU1MRUpTc25QN19rZnFVNkFDZ09ZQ3dISUN3SFlFdzBcdTAwMjZzaWdoPW91aGlQRm1mOENNXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNQQUNOSXJMTXZKbkt2WEZZOXNsNFlPLU1oaWhXRVhHTWxYdF9abjJEbkpWLUZKWlVLNzFqdXJGTHVYYk4zYlFPXzUwc1hoaERnVm04WGxhZU53IixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD04NTEwNzQ4Mzc1XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00Njg5MTQyOTc1MTZcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQzMTc0NDg2MjM2NFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MTAwXHUwMDI2d2lkdGg9MzIwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3lqZkowWVZtZjgtVGw0b0xLVVJuZVZybkZ5X3ciXSxudWxsLG51bGwsMSwiLU05cURJd21TamdJbkpIX3I4Z01FSnpLbXRncEdJLTUwNDhDSWhCd1lXZGxjeTVzWlc1dmRtOHVZMjl0TWdjSUJSTVloamtVUWhkallTMXdkV0l0TlRnNE5ESTVORFEzT1RNNU1UWXpPRWdHV0FOd0FRIiwiMTExOTA4Mzg1NTYiXV1dLFsyLDEsMV1dAkUcb3-pX8seY1SCSm5olha33JtF-gyrNOtdMPjAj7z4aMJSIGAy0onYrtdFJaeZlIoQEPaRivtpNUQWXGN1I7RcBGPoJSEaAZV1XaUepgNGE_eYQz-dOVPmjikp0Yt-gw1NEaMbf0HyjqQ5C1ddRW7DAImIF9MGetokGMA9jmMcEe15-109T_tfSmo4jLP11Wd33LkOtT-jTPTqA2guUNfL_QfT47LyHSjKSq6bfrxpd9VFpkz2DjHA9_nORkQZdx17LUeo7FucTAL1vsUZChsK6xTYx-K8oa4flqfJRV8t0SQN8ovNsrXKY7luV0C-xKAmWXpJqolkSMOePVIGyg,BjArdPe8WkM7jLVjlkUDFQ&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWCW1tbW251bGwsWzEwXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjgwMjc2Il0sbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLHRydWVdLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvY29udmVyc2lvbi8_YWk9Q3FFd0lpMkdIWDVydEljdVQ1T1VQNThXMDJBT0x4cWJTWDV5Ul82X0lETXE2alBHLUFSQUJJTlBMempCZ3pkRGxnSkFEb0FIQXdJU1ZBc2dCQTZrQzlyeE94ZmtoaUQ3Z0FnQ29Bd0hJQXdpcUJKWUNUOURUOEF6djVHNUlkTG5pbTAwUXhBWE5tYTRKM0hUeUtaZDlvMjRvY2FXaUR3ZzEtX0FkT1duU2EyUnNUZEJ5TEhTMFU1ck53MDZ0NVdabm5mOUNiUDZFU0xRX0xORE54ekpOMEkxVnhweHNnTHBRa0tjLXBKbjJTUTB0bV9hYV95Vkd5clQ1YldhRGUxUmtYNWc1QllXWjNEVVZTdDY5RVVITWc2dnVCZmpKeWE5djU5MmQtVE1SNThZbkkteUVSbTJ4TVhzbUhQUTVmdzBCanFCZ3VxeGZLUHM1eWtWXzkzTFROZFdxTzdSWW9wenhyeHphQTZnU0F3TDFka19iLWNhUzVEQkNjZXk0bzctXzZ2UFhYbHlSLWw0VTdIX1d0YkUzYVZROUItSDlsR2NNNmpfQ25QblFoX1pMRDFwMF9BemJtbjdvSUJwTnd1M2UxbTMwNWdQVHZ1N3NoY3NqdzNBRkRGUk0tOVpiVjQxR0ptVEFCSzZDNXNtY0EtQUVBYUFHQTRBSHFMXzc2Z0dvQjQ3T0c2Z0gxY2ticUFlVDJCdW9CN29HcUFmdzJSdW9CX0xaRzZnSHByNGJxQWZzMVJ1b0JfUFJHNmdIN05VYnFBZVcyQnVvQjhMYUc5Z0hBZElJQ1FpQTRjQmdFQUVZSGZJSUcyRmtlQzF6ZFdKemVXNHRPRGN6TmpNM09ERTVNekk0T0RReU1MRUpTc25QN19rZnFVNkFDZ09ZQ3dISUN3SFlFdzBcdTAwMjZzaWdoPW91aGlQRm1mOENNXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNQQUNOSXJMTXZKbkt2WEZZOXNsNFlPLU1oaWhXRVhHTWxYdF9abjJEbkpWLUZKWlVLNzFqdXJGTHVYYk4zYlFPXzUwc1hoaERnVm04WGxhZU53IixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD04NTEwNzQ4Mzc1XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00Njg5MTQyOTc1MTZcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQzMTc0NDg2MjM2NFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MTAwXHUwMDI2d2lkdGg9MzIwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3lqZkowWVZtZjgtVGw0b0xLVVJuZVZybkZ5X3ciXSxudWxsLG51bGwsMSwiLU05cURJd21TamdJbkpIX3I4Z01FSnpLbXRncEdJLTUwNDhDSWhCd1lXZGxjeTVzWlc1dmRtOHVZMjl0TWdjSUJSTVloamtVUWhkallTMXdkV0l0TlRnNE5ESTVORFEzT1RNNU1UWXpPRWdHV0FOd0FRIiwiMTExOTA4Mzg1NTYiXV1dLFsyLDEsMV1dAkUcb3-pX8seY1SCSm5olha33JtF-gyrNOtdMPjAj7z4aMJSIGAy0onYrtdFJaeZlIoQEPaRivtpNUQWXGN1I7RcBGPoJSEaAZV1XaUepgNGE_eYQz-dOVPmjikp0Yt-gw1NEaMbf0HyjqQ5C1ddRW7DAImIF9MGetokGMA9jmMcEe15-109T_tfSmo4jLP11Wd33LkOtT-jTPTqA2guUNfL_QfT47LyHSjKSq6bfrxpd9VFpkz2DjHA9_nORkQZdx17LUeo7FucTAL1vsUZChsK6xTYx-K8oa4flqfJRV8t0SQN8ovNsrXKY7luV0C-xKAmWXpJqolkSMOePVIGyg,BjArdPe8WkM7jLVjlkUDFQ&source=display
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-9500TE/3664vs3736
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-9500TE/3664vs3736
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-9500TE/3664vs3736
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-10300H/3664vs3646
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-10300H/3664vs3646
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-10300H/3664vs3646
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-1035G4/3664vs3581
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-1035G4/3664vs3581
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-1035G4/3664vs3581
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i3-1005G1/3664vs3560
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i3-1005G1/3664vs3560
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i3-1005G1/3664vs3560
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-10210U/3664vs3542
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-10210U/3664vs3542
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-10210U/3664vs3542
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-9300H/3664vs3448
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-9300H/3664vs3448
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i5-9300H/3664vs3448
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i3-8100B/3664vs3406
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i3-8100B/3664vs3406
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i3-8100B/3664vs3406
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-AMD-Ryzen-3-PRO-2300U/3664vs3263
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-AMD-Ryzen-3-PRO-2300U/3664vs3263
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-AMD-Ryzen-3-PRO-2300U/3664vs3263
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i7-10510U/3664vs3549
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i7-10510U/3664vs3549
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i7-10510U/3664vs3549
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i7-8565U/3664vs3308
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i7-8565U/3664vs3308
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-4300U-vs-Intel-Core-i7-8565U/3664vs3308
https://www.passmark.com/products/index.php
https://www.passmark.com/products/burnintest/index.php
https://www.passmark.com/products/performancetest/index.php
https://www.osforensics.com/
https://www.memtest86.com/
https://www.passmark.com/products/wirelessmonitor/index.php
https://www.zoomsearchengine.com/zoom/
https://www.passmark.com/products/index.php#2
https://www.passmark.com/products/hardware.php
https://www.passmark.com/products/usb3loopback/index.php
https://www.passmark.com/products/usb2loopback/index.php
https://www.passmark.com/products/pcie-test-card/index.php
https://www.passmark.com/products/usb-power-delivery-tester/index.php
https://www.passmark.com/products/loopback/index.php
https://www.passmark.com/products/usb-short-circuit-tester/index.php
https://www.cpubenchmark.net/
https://www.cpubenchmark.net/
https://www.videocardbenchmark.net/
https://www.harddrivebenchmark.net/
https://www.memorybenchmark.net/
https://www.pcbenchmarks.net/
https://www.androidbenchmark.net/
https://www.iphonebenchmark.net/
https://www.passmark.com/about/index.php
https://www.passmark.com/about/index.php
https://www.passmark.com/about/contact_us.php
https://www.passmark.com/press/index.php
https://www.passmark.com/services/index.php
https://www.passmark.com/sales/index.php
https://www.passmark.com/support/index.php
https://www.passmark.com/forum/index.php
https://www.passmark.com/international.php
https://www.passmark.com/legal/disclaimer.php
https://www.passmark.com/legal/refund.php
https://www.passmark.com/legal/privacy-policy.php
https://twitter.com/PassMarkInc
https://www.youtube.com/user/PassmarkSoftware/videos
https://www.cpubenchmark.net/


16/10/2020 Partners | BIOS & Device Compatibility | Absolute

https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/#hp 15/34

Notebooks & Tablets Models

Compaq nc Series Notebook 2400, 4200, 4400, 6120, 6220, 6230,
6320, 6340, 6400, 8230, 8240, 8430

Compaq nw Series Mobile Workstation 8240, 8440, 9440

Compaq nx Series Notebook 6110, 6120, 6310, 6315, 6320, 6325,
6330, 7300, 7400, 9420

Compaq Presario Series A900, B1200, C7, C700, CQ20, CQ32,
CQ35, CQ36, CQ40, CQ41, CQ42, CQ43,
CQ45, CQ50, CQ56, CQ57, CQ58, CQ60,
CQ60Z, CQ61, CQ62, CQ70, CQ71,
CQ72, F7, F700, V3500, V3600, V3700,
V6, V6500, V6700

Envy Series All Models

HDX Series 16t, 18t

HP Compaq 2000 Series Notebooks 2133, 2210b, 2230s, 2510p, 2710p

HP Compaq 6000 Series Notebooks 6440b, 6445b, 6510b, 6515b, 6520s,
6530b, 6530s, 6535b, 6535s, 6540b,
6710b, 6710s, 6715b, 6715s, 6720s,
6730b, 6730s, 6735b, 6735s, 6820s,
6830s, 6910p, 6930p

HP Compaq 8000 Series 8510p, 8510w, 8710p, 8710w, 8740w
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HP Compaq Tablet PC TC4200, TC4400

HP Elite Series (EliteBook and
ElitePad)

2170p, 2530p, 2540p, 2560p, 2570p,
2730p, 2740p, 2760p, 2770m, 6540b,
6930p, 720 G1, 720 G2, 725 G2, 725 G3,
725 G4, 735 G5, 735 G6, 740G1, 740G2,
745 G2, 745 G3, 745 G4, 745 G5, 745 G6,
750 G1, 750 G2, 755 G2, 755 G3, 755 G3,
755 G5, 820 G1, 820 G2, 820 G3, 820 G4,
830 G5, 830 G6, 840 G1, 840 G2, 840 G3,
840 G4, 840R G4, 840 G5, 840 G6, 840
G5 HC, 840 G6 HC, 8440p, 846, 8460p,
8460w, 8470p, 8470w, 850 G1, 850 G2,
850 G3, 850 G4, 850 G5, 850 G6, 8530p,
8530w, 8540p, 8540w, 856, 8560p,
8560w, 8570p, 8570w, 8730w, 8740w,
876, 8760w, 8770w, 940 G1, Elite x2
1011 G1, Elite X2 1012 G1, ElitePad
1000 G2, ElitePad 1000 G2 Rugged
Tablet, ElitePad 1040 G1, ElitePad 900,
Folio 1020, FOLIO 1040 G3, HP
Elitebook 755 G3, HP EliteBook 850 G3,
Revolve 210 G2, Revolve 810 G1,
Revolve 810 G2, Revolve 810 G3, x360
1030 G3, x360 1030 G4, x360 1040 G5,
x360 1040 G6, x360 830 G5, x360 830
G6, Elite Dragonfly, Elite X2 G4

HP Folio Series (Ultrabook) 1020 G1, 1020 G2, 1020 G3, 1030 G1,
1040 G1, 1040 G2, 1040 G3, 13, 940 G1,
9470M, 9480M

HP Laptop g4, G42, g6, G60, G61, G62, g7, G70,
G71, G72, HP 2000, HP 430, HP 630,
HP/Compaq 435, HP X360, HP X360
310 G1 PC, HP X360 310 G2 PC, Pro X2
410 G1, Pro X2 612 G1
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HP Notebook PC 210 G1, 215 G1, 240, 240 G2, 240 G3,
240 G4, 240 G5, 240 G6, 240 G7, 242,
245, 245 G2, 245 G3, 245 G4, 245 G5,
245 G6, 245 G7, 246 G7, 250, 250 G2,
250 G3, 250 G4, 250 G5, 250 G6, 250 G7,
255, 255 G2, 255 G4, 255 G5, 255 G6,
255 G7, 3115m, 3125, 340 G1, 340 G2,
350 G1, 350 G2, 355 G2, 450, 455, 650,
655, 240 G6, 240 G7, 245 G6, 245 G7,
250 G6, 250 G7, 255 G6, 255 G7

HP Pro Series HP Pro Slate 10 EE, Pro Tablet 10 EE,
Pro Tablet 610 G1

HP Slate Tablet PC HP Pro Slate 10 EE G1, HP Slate 2, HP
Slate 500

HP Spectre Series 13 Pro, 13 X2, Pro X360 G1, Pro X360
G2, X2 1011 G1, X360 Convertible, XT
Pro, XT Pro 13, XT Touchsmart, XT
Ultrabook

HP Stream 11, 11 PRO G3 NOTEBOOK PC, 13, 14

HP ZBook Mobile Workstation 14, 14 G2, 14U G4, 14U G5, 14U G6, 15,
15 G2, 15 G3, 15 G4, 15 G5, 15 G6, 15U
G2, 15U G3, 15U G4, 15U G5, 15U G6,
15V G5, 17, 17 G2, 17 G3, 17 G4, 17 G5,
17 G6, Studio G3, Studio G4, Studio G5,
Studio X360 G5, ZB15G5, Firefly 14 G7,
Firefly 15 G7

Mini 1103, 1104, 2102, 2133, 2134, 2140,
3105M, 3115, 3125, 5101, 5102, 5103

Pavilion dm Series dm1, dm3, dm4

Pavilion dv Series dv2, dv3, dv4, dv5, dv6, dv7, dv8, dv9,
tx1, tx2
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ProBook 4230s, 430, 430 G2, 430 G3, 430 G4, 430
G5, 430 G6, 430 G7, 4310s, 4311s,
4320s, 4321s, 4325s, 4326s, 4330s,
4331s, 4340s, 4341s, 440, 440 G1, 440
G2, 440 G3, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 440
G7, 4410s, 4411s, 4415s, 4416s, 4420s,
4421s, 4425s, 443, 4430s, 4431s, 4435s,
4436s, 4440s, 4441s, 4445s, 4446s, 445
G1, 445 G2, 445 G7, 4470s, 4470s, 450
G1, 450 G2, 450 G3, 450 G4, 450 G5, 450
G6, 450 G7, 4510s, 4515s, 4520s, 4525s,
453, 4530s, 4535s, 4540s, 4545s, 455,
455 G1, 455 G2, 455 G3, 455 G4, 455 G5,
455 G6, 455R G6, 470, 470 G1, 470 G2,
470 G3, 470 G4, 470 G5, 4710s, 4720s,
4730s, 4740s, 5220m, 5310m, 5320m,
5330m, 600 G4, 600 G5, 6360b, 640 G1,
640 G2, 640 G3, 640 G4, 640 G5, 6440b,
6445b, 645 G1, 645 G2, 645 G4, 6450b,
6455b, 646, 6460b, 6465b, 6470b,
6475b, 650 G1, 650 G2, 6540b, 6545b,
655 G1, 655 G2, 6550b, 6555b, 6560b,
6565b, 6570b, ProBook 11 EE, ProBook
11 G1, ProBook 11 G2, x360 435 G7

Other Models

Compaq Media Player MP8000 Elite, MP8200 Elite

HP Compaq Multi-Seat MS6000 Pro, MS6200 Pro, MS6200 SFF

Mobile Thin Client HP MT 40 Mobile Thin Client, HP MT41
Mobile Thin Client, HP MT42 Mobile
Thin Client

RPOS HP ElitePad G2 Mobile POS Solution,
HP ElitePad Mobile POS Solution, HP
MP9 Retail System, HP MX10 Retail
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Solution with ElitePad 1000 G2, HP
RP3 3100, HP RP7 Retail System, HP
TX1 POS Solution, Model 5810, Model
7800, Model 9000, rp3000, RP5 Retail
System, rp5700, rp5800

Desktops & Workstations Models

Compaq Elite Desktops 8000, 8000f, 8100, 8200, 8300

HP Compaq All-in-Ones (AiO's) Elite 8200 AiO, Elite 8300 AiO, Pro 6000
AiO, Pro 6300 AiO

HP Compaq dc & Pro Desktops 4000, 4300SFF, 5800, 5850, 7700, 7800,
7900, Elite 8000, Elite 8100, Elite 8200,
Elite 8300 - all form factors, Pro 6000,
Pro 6005, Pro 6200, Pro 6300, Pro 6305

HP EliteDesk All-In-One Business PC 800 G4

HP EliteDesk Series Business PC 700 G1, 705 G1, 705 G2, 705 G3, 705 G4,
705 G5, 800 G1, 800 G2, 800 G3, 800 G4,
800 G5

HP EliteOne All-in-One Business PC 705 G1, 705 G2, 800 G1, 800 G2, 800 G3
AiO, 800 G4 AIO, 800 G5 AIO, 1000 G2

HP EliteOne Business Series Desktops 440 G5

HP ProDesk Business Series Desktops 400 G1, 400 G2, 400 G2.5, 400 G3, 400
G4, 400 G5, 400 G6, 405 G1, 405 G2, 405
G4, 490 G1, 490 G2, 490 G3, 600 G1, 600
G2, 600 G3, 600 G4, 600 G5, 600 G6, 680
G4, 705 G4

HP ProOne All-in-One Business PC 400 G1, 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5,
600 G1, 600 G2, 600 G3, 600 G4, 600 G5

HP Workstations HP Z2 Mini G3 Workstation, HP Z2 G4
Workstation, HP Z4 G4 Workstation,
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Resumo

Suporte incorporado para 
seu PC e impressora HP
HP Support Assistant

Suporte contextual, 
conectado – do jeito que você 
quiser

Tenha respostas imediatas para suas 
perguntas de suporte cotidianas sobre o seu 
PC e as impressoras a qualquer momento 
com o Assistente de Suporte HP, uma 
ferramenta de ajuda gratuita incorporada ao 
seu computador.1 Além disso, o HP Support 
Assistant não requer nenhuma configuração 
ou instalação. Otimizado para proporcionar 
uma experiência de suporte aprimorada, 
ele está pronto para usar desde a primeira 
vez que você liga seu computador e é 
atualizado durante a vida útil do computador. 
O HP Support Assistant pode ser instalado 
em PCs de outros fabricantes para fácil 
acesso a recursos de suporte e ferramentas 
para impressoras HP. Quando precisar de 
uma pequena ajuda prática, você poderá se 
conectar diretamente ao Suporte HP.  
O HP Support Assistant vem pré-instalado 
em todos os novos PCs HP com Microsoft® 
Windows® 7, Microsoft Windows® 8 ou 
Microsoft Windows® 10, e está disponível 
para download para modelos de PC de 
outros fabricantes.

Quatro motivos inteligentes 
para escolher o HP Support 
Assistant

Faça a manutenção de seu PC e suas 
impressoras HP com facilidade
• Encontre soluções de suporte rapidamente 

em uma interface moderna fácil de usar. 
• Mantenha-se informado com alertas e 

status de suporte diretamente em sua 
barra de tarefas.

Mantenha os PCs e as impressoras 
funcionando com máximo desempenho
• Receba atualizações de software e driver 

da HP.
• Desfrute do monitoramento de integridade 

geral de seu computador e obtenha 
sugestões sobre manutenção do 
desempenho do PC e da impressora.

• Solucione problemas sozinho usando 
as ferramentas e os recursos de 
diagnóstico incorporados.

• Receba recomendações para aprimorar 
sua experiência.

1 Para obter mais informações, acesse  
hp.com/go/hpsupportassistant. O link varia fora dos 
EUA. O HP Support Assistant está disponível somente 
em PCs com Windows.

2  A HP não cobra pelo uso do HP Support Assistant, mas 

pode cobrar pela assistência do técnico em produtos 

fora da garantia.
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Saiba mais em 
hp.com/go/hpsupportassistant

Economize tempo com um ponto de suporte único
• Obtenha respostas e soluções do seu jeito com uma gama de opções de ajuda - acesse 

ferramentas de ajuda ou entre em contato com a equipe de Suporte ao cliente da HP.
• Envie dados do PC a um técnico para resolução mais rápida.

Aproveite as vantagens do suporte de longo prazo
• Desfrute do HP Support Assistant durante toda a vida útil do PC.2

Aproveite ao máximo o seu PC usando o HP Support Assistant

Com o HP Support Assistant, é fácil manter o PC e as impressoras e resolver problemas com 
atualizações, diagnósticos e assistência orientada. O HP Support Assistant torna mais fácil do 
que nunca ter e usar seu computador e sua impressora.

Resumo | HP Support Assistant
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HP Secure Erase for SSDs 
& HDDs 
Safely and effectively erase sensitive data from solid 

state and hard drives 
 

HP Secure Erase1 is a critical resource for IT administrators tasked with protecting sensitive data, 
and a key component of HP system security. HP Secure Erase makes it easy to sanitize local 
magnetic hard disk drives (HDD) or solid-state drives (SSDs) to industry standards before 
disposal or recycling. 

Local storage sanitation—an important last step in the PC lifecycle 

In an environment where sensitive user information is under attack at every stage of the system lifecycle, ensuring that data can be securely erased 

from a data storage device is paramount. Information can be vulnerable if left on a storage drive when a system is recycled, disposed of, or re-

provisioned for another user. Properly sanitizing storage drives according to industry standards is a critical step in the PC lifecycle. 

In addition to meeting industry standards for data erasure in standard magnetic hard disk drives (HDDs), HP has taken the additional step of extending 

HP Secure Erase to also support industry-standard solid state drives (SSDs). HP Sure Erase is a standard feature in all HP business notebooks, 

supporting the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88. Manufacturers of industry-

standard SSDs approved for use in HP business notebook products have verified that running HP Secure Erase on their SSDs fully removes all user 

data so that it cannot be recovered. 

Erasing SSDs vs. HDDs 

Using HP Secure Erase on standard HDDs, data is overwritten using a data-removal algorithm that writes multiple patterns on every sector, cluster, 

and bit of the hard drive. This process is documented in the Department of Defense (DOD) 5220.22-M Chapter 8 specification.2 This overwrite-based 

process is only effective on standard HDDs. Writing a predetermined data pattern to a NAND flash-based SSD does not result in an empty drive. 

Instead it results in a drive full of data that must be erased before new user data can be written, which massively shortens the service life. 

Industry-standard disk sanitation 

To securely erase all user data from an SSD and restore the drive to a fresh-out-of-box (FOB) performance state, the National Institute of Standards 

Technology (NIST) supports the following commands that meets the minimum guideline for media sanitization of SSDs (NIST SP800- 88 Rev. 1). 

Block Erase is a function enabled only in SATA SSDs. Using the ATA command BLOCK ERASE EXT. Block Erase will instruct the SSDs controller to apply 

an erase voltage to all NAND cells of the device (including any cells which form blocks that have been retired, re-allocated, involved in garbage 

collection or over-provisioning or are part of a reserved pool of spare blocks). This functionality provides a very fast, complete and robust erasure of 

the SSD. 

Crypto Erase is a function enabled only in SATA SED SSDs. Using the ATA command CRYPTO SCRAMBLE EXT, this function removes the encryption key 

effectively making it impossible to reconstruct any of the data on the storage device. Crypto Scramble is implemented on both HDD and SSD SED 

devices. 

                                                                            
1 For the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 "Clear" sanitation method. Secure Erase does not support platforms with 

Intel® Optane™. HP Secure Erase does not support platforms with Intel® Optane. 
2 Specification 5220.22-M no longer exists. The DoD has subsequently decided that secure information must be destroyed to remain secure. The NIST guidelines restate in clear terms that 

a two-person rule (read human verification) shall be implemented but did not establish guidelines on the method of sanitization (it could be a single wipe with dual human verification, or a 

single destruction with the same). 
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Block Erase and Crypto Erase Sanitize Operation is a function enabled only in PCIe NVMe SSDs. NVMe does not follow conventional ATA feature sets. 

Instead, NVMe devices support a sanitization function, inside their FORMAT NVM command structure that includes BLOCK ERASE SANITIZE and 

CRYPTO ERASE SANITIZE operation. So, by setting some specific bits in this command structure, a function similar to Secure Erase can be carried out. 

What data is not erased? 

After deploying HP Secure Erase on an SSD, all data in the user space is completely and irretrievably erased, and every block in the user space is ready 

to accept new host-written data, which moves the drive to its highest performance state (FOB). However, some data must be left in place, including 

data required for normal drive operation: SSD firmware copies that reside in the NAND, all SMART data, and retired NAND block mapping tables. 

Conclusion 

Writing or overwriting data to drive is the accepted practice of securely eliminating data from an HDD. However, in the case of NAND flash-based 

SSDs, overwriting is redundant, unnecessary, and a potentially insecure method of eliminating data. By using HP Secure Erase, users can ensure that 

SSD drives are completely sanitized and meet the minimum industry standards HP Secure Erase is easily enabled through the standard F10 BIOS 

setup process on most HP business PCs. 

Learn more 

hp.com/go/computersecurity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2018, 2019 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. 

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products 

and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or 

editorial errors or omissions contained herein. 

Intel, Pentium, Intel Inside, and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. 
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Technical white paper

HP Sure Start
Automatic firmware intrusion detection and repair

HP Sure Start can automatically detect, stop, and recover from a BIOS attack or 
corruption without IT intervention and with little or no interruption to user 
productivity. Every time the PC powers on, HP Sure Start automatically validates 
the integrity of the BIOS code to help ensure that the PC is safeguarded from 
malicious attacks. Once the PC is operational, runtime intrusion detection 
constantly monitors memory. In the case of an attack, the PC can self-heal 
using an isolated “golden copy” of the BIOS in less than a minute.

Table of contents
Why is BIOS protection important? ............................................................................................................................... 2
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Why is BIOS protection important?

As our world becomes more connected, cyber-attacks are targeting client device firmware and hardware with increasing 
frequency and sophistication. Tools and techniques to attack firmware were once theoretical and thought only to be 
available to nation-states. Such tools and techniques have since been shown to not only exist, but to be readily available 
in the public domain.

The device firmware (or BIOS) is an attractive target for attackers because of the potential advantages a successful 
breach could provide: 

• Persistence: Firmware resides in a nonvolatile memory on the circuit board and can’t be removed simply by erasing the 
hard drive. 

• Control: Firmware executes at the highest privilege level—outside of the OS domain—which enables the possibility of 
OS-independent malware. 

• Stealth: Firmware occupies a region of memory that is completely inaccessible to the operating system and system 
software; since it can’t be scanned by antivirus it may never be detected. 

• Difficulty of recovery: All these aspects make it extremely difficult to recover from this type of infection without resorting 
to a service event that includes a system board replacement.  

The ideal solution to protect devices against this type of attack is designed from the hardware up using “cyber resiliency” 
principles. These principles acknowledge that it is extremely difficult, if not impossible, to foresee and prevent every 
possible attack. The ideal solution not only provides enhanced protection of the firmware, but also includes a hardware-
rooted ability to both detect a successful attack and recover from it. 

HP Sure Start provides superb firmware protection 

HP Sure Start is HP’s unique and groundbreaking approach to provide advanced firmware protection and resiliency to  
HP PCs. It uses hardware enforcement via the HP Endpoint Security Controller (HP ESC) to provide protection of the BIOS 
that reaches well beyond the industry standard and ensures that the system will only boot Genuine HP BIOS. Additionally,  
if HP Sure Start detects tampering with BIOS, firmware, or runtime System Management Mode (SMM) BIOS code, it can 
recover using a protected backup copy.

Summary of HP Sure Start features

• HP core platform firmware authenticity enforcement and tamper protection—HP Endpoint Security Controller hardware 
enforcement of the system boot, so only authentic and unmodified HP firmware and HP BIOS are loaded

• Firmware health monitoring and compliance—Logging of firmware health-related events via isolated HP Endpoint 
Security Controller; presents the platform firmware state along with any anomalies that could indicate thwarted attacks

• Self-healing—Automatic repair of HP BIOS and HP firmware corruption, using the HP Endpoint Security Controller 
isolated backup copy of HP BIOS and HP firmware

• BIOS setting protection—Extension of the HP Endpoint Security Controller protection of the BIOS code to include HP ESC 
backup and integrity-checking of all user or admin-configured BIOS settings

• Runtime Intrusion Detection—Ongoing monitoring of critical BIOS code in runtime memory (SMM) while the OS is 
running

• Secure boot keys protection—Significantly enhanced protection of databases and keys stored by the BIOS that are 
critical to the integrity of the OS secure boot feature versus standard UEFI BIOS implementation

• Protected storage—Strong cryptographic methods to store BIOS settings, user credentials, and other settings in the HP 
Endpoint Security Controller hardware to provide integrity protection, tamper detection, and confidentially protection 
for that data  

• Intel® Management Engine firmware protection—Enhanced protection and recovery of the Intel Management Engine 
firmware

• Manageability—Administrator management of HP Sure Start capabilities with the Manageability Integration Kit (MIK) 
plug-in for Microsoft® System Center Configuration Manager (SCCM)

For a summary of capabilities added in each generation of HP Sure Start, see Appendix A on page 13.
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Third-party security certification 
The HP Endpoint Security Controller hardware used in HP Sure Start has undergone third-party security assessment and 
has been certified to provide hardware enforcement so that only authorized firmware can start on the target PC.1

Assurance that a security solution works as stated is a critical piece of any purchase decision related to security products. 
And because a reputation for quality can only go so far, HP has exposed the HP Endpoint Security Controller inner 
workings for review and testing by an independent and accredited laboratory to validate that it works as claimed per 
publicly available criteria, methodology, and processes.

Cyber-resilient design
Not only does HP Sure Start provide enhanced BIOS protection beyond the industry standard approach, but it is 
designed from the hardware up to provide unmatched platform cyber-resilience to ensure BIOS recovery even in the 
event of a breach or destructive attack. HP business PCs with HP Sure Start exceed the National Institute of Standards 
and Technology (NIST) Platform Firmware Resiliency guidelines (Special Publication 800-193) for host processor boot 
firmware and other critical platform device firmware, as discussed in Appendix C.  NIST SP 800-193 is one of the leading 
public sector efforts to formalize requirements for cyber-resilient platforms. For more details about HP Sure Start and 
NIST 800-193, see Appendix C.

HP Sure Start–supported models

HP introduced Sure Start in 2014. Since that time, HP has enhanced Sure Start and expanded the number of products that 
include it. HP Sure Start is provided across the entire 2018 Elite product lineup, including tablets, notebooks, desktops, 
and all-in-ones (AIOs). HP Sure Start Gen4 is available on HP Elite and HP Pro 600 products equipped with 8th generation 
Intel or AMD® processors.

Architectural overview and capabilities 

HP Sure Start consists of two major architectural components:

• HP Endpoint Security Controller running HP Sure Start firmware

• HP Sure Start BIOS working in conjunction with the HP Endpoint Security Controller hardware and firmware

Firmware integrity verification—the core of HP Sure Start 
The HP Endpoint Security Controller (HP ESC) is the first device in the system to execute firmware when the system 
powers up, active well before the system boots. The HP ESC activities include, but are not limited to, monitoring the 
system power button and power sequencing the start of the host CPU execution when the user presses the power button. 

When power is first applied to the platform (before the system is turned on), the HP ESC validates that its own firmware 
is authentic HP code before loading and executing the code. The HP ESC hardware uses industry-standard, strong 
cryptographic methods to perform the integrity verification. The method employs a 2048-bit HP RSA public key contained 
within internal permanent read-only memory. Therefore, the HP ESC is the built-in hardware-based Root of Trust (RoT) 
for the platform, used to validate its firmware and the HP BIOS before they are executed. This hardware Root of Trust 

1 The HP Sure Start controller hardware has been certified per the CSPN certification framework.
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protects against firmware replacement attacks regardless of their deployment method and serves as the foundation 
upon which HP platform security is built. 

Figure 1 illustrates the firmware integrity verification process. Once the HP ESC authenticates and starts executing the  
HP Sure Start firmware, that firmware uses the same strong cryptographic operations to verify the integrity of the system 
flash BIOS boot block. If a single bit is invalid, the HP ESC replaces the system flash contents with its own copy of the  
HP BIOS boot block that is stored within an isolated nonvolatile memory (NVM) dedicated to the HP ESC.

The HP Sure Start design ensures that all the firmware and BIOS code running on both the HP ESC and the host CPU is the 
code HP intended to be on the device.

Note: The system flash boot block integrity checking, and any needed recovery performed by the HP ESC, take place 
while the host CPU is off. Therefore, from a user point of view, the entire operation takes place when the system is still off, 
in sleep mode, or hibernate mode.

The system flash BIOS boot block is the foundation of the HP BIOS. The HP ESC hardware ensures that the BIOS boot 
block is the first code that the CPU executes after a reset. Once the HP ESC determines that the BIOS boot block contains 
authentic HP code, it allows the system to boot as it normally would.

The HP ESC also checks the integrity of the system flash boot block code each time the system is turned off or put into a 
hibernate or sleep mode. Since the CPU is powered off in each of these states and the CPU is therefore required to re-execute 
BIOS boot block code to resume, it is crucial to re-verify the integrity of the BIOS boot block each time to check for tampering. 

Figure 1.  Firmware integrity verification process.
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Additionally, for HP Intel models, HP Sure Start checks the integrity of the system flash BIOS boot block every 15 minutes 
while the system is running.2

Machine-unique data integrity
The HP ESC and BIOS work together to provide advanced protection of factory-configured critical variables unique to 
each machine that are intended to be constant over the life of any specific platform. In the factory, a backup copy of this 
variable data is saved in the HP ESC nonvolatile memory store. The backup is made available to the HP Sure Start BIOS 
component on a read-only basis to perform integrity checking of the data on every boot. If any setting in the shared 
flash is different from the factory settings, the HP Sure Start BIOS components will automatically restore the data in the 
System Flash from the backup copy provided by the HP ESC.

Descriptor region
For HP Intel models, HP Sure Start protects the descriptor region of the system flash. Unique to Intel architecture, the 
descriptor region contains critical configuration parameters that are sampled by the Intel Core™ logic at reset and used 
thereafter to configure the Core logic. The descriptor region also includes partitioning information for the system flash 
that is used by the Intel Core logic to determine where the BIOS region resides within the flash and therefore where their 
CPU retrieves code for execution from reset. HP Sure Start monitors the integrity of this region and recovers it to the 
intended configuration in the event of tampering or corruption.

Network controller protection
In addition, for HP Intel models, HP Sure Start protects the network controller (NIC) settings contained with the system 
flash. Some HP customers have use cases that require legitimate changes to factory configured NIC settings. Therefore, 
HP Sure Start does not prevent changes to NIC settings by default. Instead, HP Sure Start provides a feature that, when 
enabled, warns the user that NIC settings have changed. In addition, HP Sure Start provides a method to restore the 
NIC settings to factory values. Protected settings include the MAC address, the Pre-boot Execution Environment (PXE) 
settings, and the remote initial program load (RPL). This restoration is possible via a read-only backup copy protected by 
the HP ESC.

BIOS setting protection
As previously described, HP Sure Start verifies the integrity and authenticity of the HP BIOS code. Since this code is 
static after it is created by HP, digital signatures can be used to confirm both attributes of the code. The dynamic and 
user-configurable nature of BIOS settings, however, create additional challenges to protecting those settings. Digital 
signatures cannot be generated by HP and used by the HP Sure Start ESC hardware to verify those settings.

HP Sure Start BIOS setting protection provides the capability to configure the system so the HP ESC hardware is used to 
back up and check the integrity of all the BIOS settings preferred by the user. 

When this feature is enabled on the platform, all policy settings used by BIOS are subsequently backed up and an 
integrity check is performed on each boot to ensure that none of the BIOS policy settings have been modified. If a 
change is detected, the system uses the backup from the HP Sure Start–protected storage to automatically revert to the 
user-defined setting.

The HP Sure Start BIOS setting protection feature generates events to the HP Sure Start ESC hardware when an attempt 
to modify the BIOS settings is detected. The event is logged in the HP Sure Start audit log, and the local user will receive a 
notification from BIOS during boot.

HP Sure Start–protected storage
Protected storage rooted in the HP Endpoint Security Controller hardware provides the highest level of protection for 
BIOS/firmware data and settings protected by HP Sure Start. HP Sure Start–protected storage is designed to provide 
confidentiality, integrity, and tamper detection even if an attacker disassembles the system and establishes a direct 
connection to the nonvolatile storage device on the circuit board.

Data integrity
The integrity of the dynamic data stored in nonvolatile memory by firmware and used to control the state of various 

2 HP Sure Start with Dynamic Protection is available on HP Elite products equipped with 6th generation Intel Core processors and higher.
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capabilities is critical to the security posture of the overall platform. Dynamic data includes all BIOS settings that can be 
modified by the end user or administrator of the device. Examples include (but are not limited to) boot options such as  
the secure boot feature, BIOS administrator password and related policies, Trusted Platform Module–state control, and  
HP Sure Start policy settings.   

Any successful attack that bypasses the existing access restrictions designed to prevent unauthorized modifications 
to these settings could defeat the platform security. As an example, consider a scenario where an attacker makes an 
unauthorized modification to the secure boot state to disable it without being detected. In this scenario, the platform 
would boot the attacker’s root kit before the OS starts, without the user’s knowledge.

Industry-standard Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS does implement access restrictions that should 
prevent unauthorized modifications to these variables, and HP implements these just like the rest of the PC industry. 
However, given the risks a breach of these mechanisms poses to the platform, HP Sure Start provides secondary 
defenses that are stronger than the baseline industry standard.

BIOS settings and other dynamic data used by firmware to control the state that is protected by HP Sure Start are stored 
in the isolated nonvolatile memory of the HP Endpoint Security Controller that is not directly accessible to software 
running on the host CPU.   

Additionally, the HP ESC creates and appends unique integrity measurements each time a data element is stored in this 
nonvolatile memory store. The integrity measurements are based on a strong cryptographic algorithm (hashed-based 
message authentication code utilizing SHA-256 hashing) that is rooted to a secret contained within the HP ESC. The secret 
is unique to each HP ESC, such that each controller generates a unique integrity measurement given an identical element. 
When the data element is read back from the nonvolatile memory, the HP ESC recalculates the integrity measurement 
for that data element and compares it to the integrity measurement that is appended to the data. Any unauthorized 
changes to the data in the nonvolatile memory store result in a mis-compare. Using this approach, the HP ESC can detect 
tampering with data elements stored in the nonvolatile memory store.  

Data confidentiality 
For many of the data elements stored by the platform, maintaining confidentiality is critical. Examples include BIOS 
administrator password hashes, user credentials, and secrets optionally stored by firmware on behalf of the user for 
firmware-based features such as HP Sure Run and HP Sure Recovery.  

Protection of these secrets is challenging when industry-standard UEFI BIOS approaches are used, since the nonvolatile 
storage is typically readable by software running on the host processor. HP Sure Start–protected storage is intended to 
provide much greater protection of this confidential data than a standard UEFI BIOS implementation.

In addition to a separate isolated storage, HP Sure Start leverages the Advanced Encryption Standard (AES) hardware 
block contained within the HP ESC to perform AES-256 encryption on all confidential data elements stored in the HP Sure 
Start nonvolatile memory, in addition to the data integrity measurements for those elements. The encryption key used is 
unique to each HP ESC and never leaves that controller, so data encrypted by any individual HP ESC component can only 
be decrypted by that same HP ESC. 

Secure boot keys protection 
Compared to the industry-standard UEFI secure boot implementation, HP Sure Start provides enhanced protection of the 
UEFI secure boot key databases that are stored by the firmware. These variables are critical to proper operation of the UEFI 
secure boot feature that verifies integrity and authenticity of the OS bootloader before allowing it to start at boot.  

HP Sure Start protects UEFI secure boot key databases by maintaining a master copy in HP Sure Start–protected storage. 
Any authorized modifications to the UEFI standard secure boot key databases by the OS during runtime are tracked by 
HP Sure Start and applied to the master copy by the HP ESC. HP Sure Start then uses the master copy in HP Sure Start–
protected storage to identify and reject any unauthorized changes to the UEFI standard secure boot keys databases.

This capability, enabled by default, covers the following databases:
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• Signature database (db)

• Revoked signatures database (dbx)

• Key Enrollment Key (KEK)

• Platform Key (PEK) updated dynamically at runtime by the OS   

Runtime Intrusion Detection (RTID)
On each boot, the BIOS code starts execution from flash memory at a fixed address. This is known as the BIOS boot 
code and provides capabilities needed before the OS starts. However, a portion of BIOS remains in DRAM that is needed 
to provide advanced power-management features, OS services, and other OS-independent functions while the OS is 
running. This BIOS code, referred to as System Management Mode (SMM) code, resides in a special area within the DRAM 
that is hidden from the OS. We also refer to this code as “runtime” BIOS code in the context of HP Sure Start’s Runtime 
Intrusion Detection feature. (For more details on SMM and how it works, please see Appendix B on page 14).

The integrity of SMM code is critical to the client device security posture. HP Sure Start checks to make sure HP SMM BIOS code 
is intact at OS start. By adding new protection capabilities and/or providing a means to detect any attack to that code, Runtime 
Intrusion Detection provides mechanisms to ensure that the SMM BIOS code remains intact while the OS is running.

Figure 2.  Runtime Intrusion Detection uses specialized hardware embedded within the platform chipset to monitor SMM code for any changes.
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Runtime Intrusion Detection architecture 
The RTID feature utilizes specialized hardware in the platform chipset to detect anomalies in the Runtime HP SMM BIOS. 
Detection of any anomalies results in a notification to the HP Endpoint Security Controller, which can take the configured 
policy action independent of the CPU.

User notifications, event logging, and policy management 

HP Sure Start end user notifications
Under normal operating conditions, HP Sure Start is invisible to the user. When HP Sure Start identifies a problem, 
recovery operations are automatic, using the default settings with no end user or IT interaction usually required. 

Users may see runtime notifications in the event of a BIOS integrity problem detected via the HP Sure Start Dynamic 
Protection or the Runtime Intrusion Detection features while the OS is running. If any significant event is detected or 
action is taken, HP Sure Start displays a warning message via Windows® notifications on the next boot. HP Notifications 
Software is required to enable the viewing of these Windows notifications. 

HP Sure Start event logging
The HP Endpoint Security Controller records critical events related to the firmware/BIOS code and data monitored by  
HP Sure Start. These events are stored within the Sure Start nonvolatile memory store. When HP Notifications software is 
installed, the events are copied from the HP ESC to the Windows Event Viewer to facilitate access to these events by the 
local user as well as the customer’s preferred manageability agent.

The following events trigger the HP Notifications Software to gather all events from the HP Sure Start subsystem and 
ensure that the Windows Event Viewer is updated with any events that are not already recorded there:

• Windows Boot

• Windows Resume from Sleep/Hibernate

• HP Sure Start with dynamic protection runtime event notifications

• HP Sure Start Runtime Intrusion Detection (RTID)

HP Notifications Software populates HP Sure Start events into a unique “HP Sure Start” application event log.  
Only HP Sure Start events will be included in this log. The Windows Event Viewer path to the HP Sure Start events is the 
following: System Tools/Event Viewer/Applications and Services Logs/HP Sure Start.

The Windows Event Viewer level categories related to HP Sure Start events are defined in the table on the next page.

The events are populated into Windows Event Viewer in the order that they were generated by HP Sure Start. The oldest 
event in the HP Sure Start subsystem is added to the Windows Event Viewer first and the most recent event is added last.

The timestamp for each Windows Event Viewer entry is the time it was added to that log, NOT the time the event 
occurred. Each Sure Start Windows Event Viewer entry includes detailed data within the event details, which includes the 
timestamp of the actual occurrence.
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Note: Events are persistent in the HP Endpoint Security Controller even after being copied to the Windows Event Viewer. 

If the Windows Event Viewer is cleared, the HP Notifications Software application will replace all HP Sure Start entries on 
the next event that triggers it to check for HP Sure Start event logs.

Types of HP Sure Start Windows Event Viewer events
Event Level Definition

Info Events that are expected to occur during the normal course of operation (e.g., updating the BIOS).

Warning Unexpected events that have occurred but were fully recovered from by HP Sure Start and no user/admin 
action is required for the platform to be fully operational. These events are anomalous operations that the 
user/admin may want to investigate further, especially if there is a trend of these events across multiple 
machines.

Error Events that require the admin/HP service to act on the platforms to fully recover.

HP Sure Start policy controls
Out of the box, the HP system BIOS enables and optimizes HP Sure Start policies for the typical user. Since HP Sure Start 
is enabled by default, the typical user is protected by HP Sure Start without having to modify the settings. For advanced 
users, the system BIOS provides some control of HP Sure Start behavior, using policy settings in the (F10) BIOS Setup. 
Unless otherwise noted, these settings and functions are located under Security/BIOS Sure Start.

Note: Policies are stored within the HP ESC nonvolatile memory that is not directly accessible by the host CPU; therefore, 
a reboot is required before any Sure Start settings take effect.

The following HP Sure Start settings and functions are available:

• Verify Boot Block on Every Boot

• BIOS Data Recovery Policy

• Network Controller Configuration Restore (Intel only)

• Prompt on Network Controller Configuration Change (Intel only)

• Dynamic Runtime Scanning of Boot Block (Intel only)

• HP Sure Start BIOS Setting Protection

• HP Sure Start Secure Boot Keys Protection

• Enhanced HP Firmware Runtime Intrusion Prevention and Detection (Intel only)

• HP Firmware Runtime Intrusion Detection (AMD only)

• HP Sure Start Security Event Policy

• HP Sure Start Security Event Boot Notification

• Lock BIOS Version

• Save/Restore MBR of System Hard Drive

• Save/Restore GPT of System Hard Drive

• Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy
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Verify Boot Block on Every Boot
HP Sure Start always verifies the integrity of the system flash BIOS boot block before resuming from sleep, hibernate, or 
power-off. When set to enable, HP Sure Start will also verify the integrity of the boot block on each warm boot (Windows 
restart). The trade-off to consider is faster restart time versus more security. The default setting of this feature is disable.

BIOS Data Recovery Policy
When set to Automatic, HP Sure Start automatically repairs the BIOS or the Machine Unique Data when necessary. When 
set to Manual, HP Sure Start requires a special key sequence to proceed with the repair. In the case of an issue with the 
boot block code, the system will refuse to boot, and a unique blink sequence will flash on the system LED. The system 
LED that lights may vary by platform and by instance. In the case of an issue with the Machine Unique Data, the system 
will display a message on the screen. The key sequence required, and the blink sequence displayed, vary depending 
whether the system is a notebook, a desktop, or a tablet. Manual mode is useful to users who can perform forensics on 
the system flash contents before repair. Typical users are not encouraged to use manual mode. The default setting of this 
feature is Automatic.

Network Controller Configuration Restore (Intel only)
When selected, HP Sure Start immediately restores the network controller configuration to factory defaults. 

Prompt on Network Controller Configuration Change (Intel only)
HP provides a factory-defined network controller configuration which includes the MAC address. When this setting is set 
to enable, the system monitors the state of the network controller configuration and prompts the user in the event of a 
change from the factory-configured state. The default setting of this feature is disable.

Dynamic Runtime Scanning of Boot Block (Intel only)
When in the default setting of enable, HP Sure Start periodically checks the integrity of the BIOS boot block while the OS 
is running. When in the disable setting, HP Sure Start only checks the integrity before a boot or resume from sleep or 
hibernate.

HP Sure Start BIOS Setting Protection
The BIOS setting protection policy is disabled by default. To enable the feature, the owner/administrator of the client 
device should first configure all BIOS policies to the preferred setting. The owner/administrator also must configure a 
BIOS setup administrator password.

Once that is completed, the BIOS setting protection policy should be changed to “Enable.” At this point, a backup copy 
of all BIOS settings is created in the HP Sure Start–protected storage. Going forward, none of the BIOS settings can be 
modified locally or remotely. On each boot, the BIOS policy settings are verified to be in the desired state, and if there is 
any discrepancy, the BIOS settings are restored from the HP Sure Start–protected storage. 

To modify a BIOS setting, the BIOS administrator password must be provided and BIOS setting protection subsequently 
disabled, at which point changes can be made to the BIOS settings. 

HP Sure Start Secure Boot Keys Protection
With this setting at the factory default of enable, HP Sure Start provides enhanced protection of the secure boot 
databases and keys used by BIOS to verify the integrity and authenticity of the OS bootloader before launching it at  
boot. When set to disable, only standard UEFI secure boot variable protection is used and no backup copy is kept by the 
HP Sure Start subsystem.

Enhanced HP Firmware Runtime Intrusion Prevention and Detection (Intel only) and HP Firmware Runtime Intrusion 
Detection (AMD only)
The RTID feature is enabled by default for all platforms shipped from the HP factory. There is no need for the end 
customer/administrator to enable or otherwise deploy the feature to take advantage of HP Sure Start RTID. 

The RTID feature can be optionally be set to disable by the platform owner/administrator. 

HP Sure Start Security Event Policy
This BIOS policy setting controls what action is taken when HP Sure Start detects an attack or attempted attack while the 
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OS is running. There are three possible configurations for this policy:

• Log event only: When this setting is selected, the HP ESC logs detection events, which can be viewed in the Applications 
and Services Logs/HP Sure Start path of the Microsoft Windows Event Viewer.3

• Log event and notify user: This is the default setting. When this setting is selected, the HP ESC logs detection events, 
which can be viewed in the Applications and Services Logs/HP Sure Start path of the Microsoft Windows Event Viewer. 
Additionally, the user is notified within Windows that the event occurred.4 

• Log event and power off system: When this setting is selected, the HP ESC logs detection events, which can be viewed 
in the Applications and Services Logs/HP Sure Start path of the Microsoft Windows Event Viewer. Additionally, the user is 
notified within Windows that the event occurred, and that system shutdown is imminent.

HP Sure Start Security Event Boot Notification
This BIOS policy setting controls whether HP Sure Start warnings and error messages that are displayed when the 
system is booted require the local user to acknowledge the error before the boot continues. With the default Require 
Acknowledgement setting, the system halts with the error message displayed. The local user must press a key to 
continue the boot. If changed to Time out after 15 seconds, the message is displayed, but the boot process continues 
automatically after the message is displayed for 15 seconds.

Lock BIOS Version
In the (F10) BIOS setup, this feature is located in Main/Update System BIOS.

When set to disable, you can update the BIOS using any supported process. When the HP ESC detects a valid boot block 
update in the system flash, it updates the backup copy of the boot block.

When set to enable, all HP BIOS update tools refuse to update the BIOS. In addition, HP Sure Start protects the BIOS from 
attempts to change the BIOS version by removing the system flash via an unauthorized method. The HP ESC records the 
locked-down version of BIOS. When the HP ESC detects that the BIOS in the system flash changed, the HP ESC overwrites 
the BIOS boot block with the HP ESC copy of the boot block. The HP ESC copy of the boot block executes and recovers the 
remainder of the correct version of the BIOS. The default setting of this feature is disable.

Save/Restore MBR of System Hard Drive and Save/Restore GPT of System Hard Drive
In the (F10) BIOS setup, this feature is located in Security/Hard Drive Utilities. Only one of these capabilities is available, 
depending on the partition type of the primary drive (GPT or MBR), as detected by HP Sure Start.

When set to enable, HP Sure Start maintains a protected backup copy of the MBR/GPT partition table from the primary 
drive and compares the backup copy to the primary on each boot. If a difference is detected, the user is prompted and  
can choose to recover from the backup to the original state, or to update the protected backup copy with the changes. 
The Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy can optionally be used to remove the user decision for the action taken in 
the event of a discrepancy found by HP Sure Start.

When set to disable (default), no MBR/GPT protection is provided by HP Sure Start. 

Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy 
When set to Local User Control (default) the user is prompted for the action to take when HP Sure Start detects a change 
in the MBR/GPT partition table. When set to Recover in the event of corruption, HP Sure Start automatically restores the 
MBR/GPT to the saved state any time differences are encountered.  

3 HP Notification Software must be installed to view HP Sure Start events in the Windows Event Viewer.
4 HP Notification Software must be installed to receive notifications.
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Remote management of HP Sure Start policy controls
Out of the box, HP Sure Start policies are optimized for the typical user. Since HP Sure Start is enabled by default, there 
is no need for the remote administrator to take any action to enable (“deploy”) HP Sure Start. If a remote administrator 
wants to modify HP Sure Start policy settings, the same Windows Management Instrumentation (WMI) APIs or HP BIOS 
Configuration Utility scripts that are used to manage other platform BIOS policies can be used to manage HP Sure Start 
policies. In addition, administrators can remotely manage HP Sure Start capabilities with the Manageability Integration Kit 
(MIK) plug-in for Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

Also, administrators can remotely manage HP Sure Start capabilities and view HP Sure Start events with the 
Manageability Integration Kit (MIK) plug-in for Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

Conclusion

HP Sure Start delivers these key benefits:

• Uninterrupted productivity—HP Sure Start maintains business continuity in the event of an attack or accidental 
corruption by eliminating downtime waiting for an IT/Service event.

• Lower cost—HP Sure Start’s ability to recover automatically reduces calls to the IT Help Desk and enhances productivity, 
which ultimately helps lower the maintenance cost for the platform.

• Peace of mind—HP Sure Start has multiple security features that run across a wide variety of software and  
hardware platforms. 

Protect critical BIOS firmware from malware with the industry-leading firmware intrusion detection and automatic repair 
offered by HP Sure Start, exclusively available on select HP Elite PCs.

Learn more  
hp.com/go/computersecurity

Links to technical content   
support.hp.com/us-en/topic/goIT
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Appendix A—HP Sure Start, Gen by Gen 

HP introduced Sure Start in 2014. Since that time, HP has enhanced Sure Start and expanded the number of products that 
use it. The table below provides a summary of the capabilities that were added with each generation.

Generation Release date Capabilities added

HP Sure Start 2014 • Firmware and BIOS authenticity enforcement, with the ability to self-heal

• Firmware monitoring and compliance

HP Sure Start with  

Dynamic Protection

2015 • Windows Event Viewer support

• Dynamic Protection (for select Intel products)

HP Sure Start Gen3  
(select Intel products)5

HP Sure Start with Runtime  

Intrusion Detection  
(select AMD products)6

2017 • Runtime Intrusion Detection

• BIOS setting protection

• Manageability Integration Kit (MIK) plug-in for Microsoft SCCM

HP Sure Start Gen47 2018 • Protected storage—strong cryptographic methods to store BIOS settings, user 
credentials, and other settings in the HP Endpoint Security Controller hardware 
to provide integrity protection, tamper detection, and confidentiality protection 
for that data

• Secure boot database protection—enhanced protection of databases and keys 
stored by BIOS that are critical to the integrity of the OS secure boot feature 
versus standard UEFI BIOS implementation

• On Intel platforms, enhanced protection and recovery of the Intel Management 
Engine Firmware

• Third-party security certification of HP Endpoint Security Controller—testing by 
an independent and accredited laboratory to validate that the HP ESC hardware 
core functionality works as claimed per publicly available criteria, methodology, 
and processes1

• HP business PCs with HP Sure Start exceed the NIST Platform Firmware 
Resiliency guidelines (Special Publication 800-193) for host processor  
boot firmware and other critical platform device firmware, as discussed in 
Appendix C.

5 HP Sure Start Gen3 is available on HP Elite products equipped with Intel 7th generation processors.
6 HP Sure Start with Runtime Intrusion Detection is available on HP Elite products equipped with AMD 7th generation processors.
7 HP Sure Start Gen4 is available on HP Elite and HP Pro 600 products equipped with 8th generation Intel or AMD processors. 
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Appendix B—System Management Mode (SMM) overview 

System Management Mode (SMM) is an industry-standard approach used for PC advanced power-management features 
and other OS-independent functions while the OS is running. While the SMM term and implementation is specific to x86 
architectures, many modern computing architectures use a similar architectural concept.

SMM is configured by the BIOS at boot time. The SMM code is populated into the main (DRAM) memory. Then BIOS uses 
special (lockable) configuration registers within the chipset to block access to this area when the microprocessor is not 
executing in an SMM context. At runtime, entry into SMM mode is event-driven. The chipset is programmed to recognize 
many types of events and timeouts. When such an event occurs, the chipset hardware asserts the System Management 
Interrupt (SMI) input pin. At the next instruction boundary, the microprocessor saves its entire state and enters SMM.

As the microprocessor enters SMM, it asserts a hardware output pin, SMI Active (SMIACT). This pin serves notice to the 
chipset hardware that the microprocessor is entering SMM. An SMI can be asserted at any time, during any process 
operating mode, except from within SMM itself. The chipset hardware recognizes the SMIACT signal and redirects all 
subsequent memory cycles to a protected area of memory (sometimes referred to as the SMRAM area), reserved 
specifically for SMM. Immediately after receiving the SMI input and asserting the SMIACT output, the microprocessor 
begins to save its entire internal state to this protected memory area.

After the microprocessor state has been stored to SMRAM memory, the special SMM handler code that also resides in 
SMRAM (placed there by system BIOS at boot time) begins to execute in a special SMM operation mode. While operating 
in this mode, most hardware and memory isolation mechanisms are suspended, and the microprocessor can access 
virtually all resources in the platform to enable it to perform required tasks. The SMM code completes the required task, 
and then it’s time to return the microprocessor to the previous operating mode. At that point, the SMM code executes the 
Return from System Management Mode (RSM) instruction to exit SMM. The RSM instruction causes the microprocessor 
to restore its previous internal state data from the copy saved in SMRAM upon SMM entry. Upon completion of RSM, the 
entire microprocessor state has been restored to the state just prior to the SMI event, and the previous program (OS, 
applications, hypervisor, etc.) resumes execution right where it left off.

Technical white paper  |  HP Sure Start
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Appendix C—NIST SP 800-193: Platform Firmware Resiliency Guidelines

Released in May 2018, the NIST SP 800-193: Platform Firmware Resiliency Guidelines describe guidelines for security 
mechanisms to protect platform firmware against unauthorized changes, detect unauthorized changes that occur, and 
recover from these unauthorized changes.

These guidelines outline three different resiliency properties:

1. Protected:  meets all Protection and Secure Update requirements
2. Recoverable:  meets all Detection and Recovery requirements
3. Resilient:  meets all Protection, Detection, and Recovery requirements

Of these three properties, Resilient is the strongest, providing the most benefit to HP Customers. HP Sure Start Gen3 and 
Gen4 meet and exceed all Resilient guidelines in NIST SP 800-193 for host processor boot firmware, also known as the 
UEFI BIOS. Further, HP Sure Start Gen3 and Gen4 also meet requirements for other Critical Platform Device Firmware, as 
shown in Table 1 below.

Prior NIST guidelines for BIOS security
NIST SP 800-193 goes beyond NIST SP 800-147, which only addressed protection and the secure update of the 
platform’s UEFI BIOS. HP Sure Start Gen4 and prior generations of HP Sure Start, along with HP BIOSphere Gen4 and prior 
generations of HP BIOSphere, all support NIST SP 800-147.

NIST SP 800-193 also goes beyond NIST SP 800-155, which outlined security components and guidelines to establish a 
secure BIOS integrity measurement and reporting chain. Likewise, HP Sure Start Gen4 and prior generations of HP Sure 
Start, along with HP BIOSphere Gen4 and prior generations of HP BIOSphere, all support NIST SP 800-155.

NIST SP 800-193 Critical Platform Devices in HP Commercial PCs
NIST SP 800-193 acknowledges that the definition of Critical Platform Devices can vary. Critical Platform Devices are 
defined in section 3.2 (Resiliency Properties):

“For a platform as a whole to claim resiliency to destructive attacks, the set of platform devices necessary 

to minimally restore operation of the system, and sufficient to restore reasonable functionality, should 
themselves be resilient. We call this set of devices critical platform devices. The particular resiliency 
properties may vary from platform-to-platform.”

For that reason, it is important to define this set of devices and applicable firmware for HP Commercial PCs. NIST SP 
800-193 provides a reference platform architecture in Section 2 along with a list of devices which are “often critical to the 
normal and secure operation of a platform.”  The table below provides a mapping to each of those devices/subsystems to 
the applicable firmware components in the HP Commercial Notebook PCs.

Note that each customer environment should be evaluated to determine whether there are additional peripheral devices 
that are critical to restore reasonable functionality specific to the customer’s deployment.
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Table 1: Critical Platform Device Firmware Protected by HP Sure Start or other technology

NIST SP 800-193 Platform 
Architecture Reference

HP Commercial PC critical platform 

device firmware
Protected by

1. Embedded Controller (EC)/Super I/O 
(SIO)

4. Host Processor

6. Graphics Processing Unit (GPU) when 
implemented as Unified Memory 
Architecture (UMA)

8. Host Controller (HC) for mass storage 
device

11. Host Processor Boot Firmware

12. Platform Runtime Firmware

13. Power Supply

15. Fans

HP ESC firmware

HP UEFI BIOS firmware

HP Sure Start Gen3 and Gen4

2. Trusted Platform Module (TPM) Discrete TPM component firmware1 TPM

3. Baseboard Management Controller 
(BMC)/Management Engine (ME)

Intel Management Engine firmware

AMD Secure Processor firmware

5. Network Interface Controller (NIC) Intel integrated GbE NIC firmware2 HP Sure Start Gen3 and Gen4

7. Serial Peripheral Interface (SPI) Flash Descriptor firmware HP Sure Start Gen3 and Gen4

9. Hard Disk Drive (HDD)/Solid State Drive 
(SSD)

HDD/SSD firmware3

10. Embedded MultiMediaCard (eMMC)/
Universal Flash Storage (UFS)

N/A4 N/A4

14. Glue Logic (CPLD’s, FPGA’s) N/A4 N/A4

1  This component is not critical to boot of the platform.
2  This component is not critical to minimally restore operation of the system but is required to establish Ethernet connec-

tivity in environments where that connectivity is deemed critical to platform resiliency.
3  Mass storage devices are outside the scope of this document. Resiliency capabilities vary by storage supplier and by 

storage device. Not all suppliers or devices currently meet all Resiliency requirements in 800-193.
4  No devices of this type are included.

Acronyms
• BIOS – Basic Input/Output System (aka host processor boot firmware)

• CPU – Central processing unit

• ESC – HP Endpoint Security Controller

• Gen3+ – Applies to both HP Sure Start Gen3 and HP Sure Start Gen4

• Gen4 – Applies to only HP Sure Start Gen4

• HMAC – Hash-based message authentication code

• HW – Hardware

• OS – Operating system

• POST – Power-On Self-Test

• RoT – Root of Trust (defined in NIST SP 800-193)

• RTD – Root of Trust for Detection (defined in NIST SP 800-193)

• RTRec – Root of Trust for Recovery (defined in NIST SP 800-193)

• SMM – System Management Mode

• UEFI – Unified Extensible Firmware Interface

Technical white paper  |  HP Sure Start
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Table 2: Required functions for Host Processor Boot Firmware
The table below provides a summary of each function described by NIST SP 800-193.

NIST SP 800-193 HP Sure Start

Roots of Trust
(Section 4.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ uses a hardware-based RoT (the HP ESC) with immutable boot firmware, which 
cryptographically verifies subsequent firmware before launching it, creating a Chain of 
Trust.

Gen3+ includes a key store and approved digital signing algorithms based on FIPS 186-4 
to verify the digital signature of firmware update images.

Gen3+ uses authenticated update, detection, and recovery mechanisms, which are 
anchored in Gen3+’s HW-based RoT.

Protection and 
Update of Mutable 
Code (Section 4.2.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ uses an authenticated update mechanism anchored in Gen3+’s HW-based RoT.

Firmware update images are digitally signed by HP’s code signing service (HP Secure 
Sign) and verified by Gen3+ prior to updating.

Gen3+ integrity protects the HP ESC and UEFI flash regions, so that only its authenticated 
update mechanism or a secure local update through physical presence can modify those 
flash regions.

Gen3+ has no known authenticated update bypass mechanisms and contains the 
ability to prevent rollback to earlier authentic firmware images with known security 
vulnerabilities.

Protection of 
Immutable Code 
(Section 4.2.2)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ uses a hardware-based RoT (the HP ESC) with immutable boot firmware.

Runtime Protection 

of Critical Platform 
FW (Section 4.2.3)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Critical Platform Firmware executing in volatile storage (RAM) runs and:

1) ceases its operation prior to the loading of system software. That is, it runs during 
POST and stops before the OS is loaded.

2) is protected from system software using SMM protections enforced by the CPU

Protection of 
Critical Data (Section 
4.2.4)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen4 Critical Data, such as Secure Boot authenticated variables, are only modifiable 
through defined APIs provided by device firmware. These APIs employ a mechanism to 
authenticate that the data is originating from an authorized source before applying the 
change.

Gen4 Critical Data, such as per-platform unique factory configuration settings, are only 
modifiable through defined APIs provided by device firmware. These APIs employ a 
mechanism to authenticate that the request is originating from an authorized HP service 
provider before they allow the change.

Gen4 Critical Data, such as BIOS settings that can be configured in the field, are only 
modifiable through defined APIs. These APIs are accessed only via a system administrator 
who has configured the BIOS administrator password.

Gen3+ factory default settings, which are not per-platform-specific, employ the same 
protection as the code. This includes integrity and authenticity verification via digital 
signature. These setting updates are controlled and protected in the same manner as the 
firmware.

Detection of 
Corrupted Code 
(Section 4.3.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

A successful attack on the platform firmware will not impact Gen3+’s RTD. The RTD 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise the platform firmware.

Firmware code is validated by Gen3+’s RTD using approved digital signature algorithms 
and cryptographic hashes.
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NIST SP 800-193 HP Sure Start

Detection of 
Corrupted Critical 
Data (Section 4.3.2)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

A successful attack on the Active Critical Data will not impact Gen3+’s RTD. The RTD 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise Active Critical Data.

Gen3+ can save and validate critical data through use of digest hashes prior to using that 
critical data, and Gen3+ can initiate a recovery of the critical data if corruption is detected.

Recovery of 
Mutable Code 
(Section 4.4.1)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+’s ESC implements the recovery capability.

A successful attack on the platform firmware will not impact Gen3+’s RTRec. The RTRec 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise the platform firmware.

Gen3+’s RTRec has access to a locally stored copy of the platform’s UEFI image in its 
private flash area, which is inaccessible to (protected from) system software.

Gen3+ can update the locally stored authentic UEFI image in its private flash area through 
an Authenticated Update mechanism.

Recovery of Critical 
Data (Section 4.4.2)

Meets all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+’s ESC implements the recovery capability.

A successful attack on Active Critical Data will not impact Gen3+’s RTRec. The RTRec 
is maintained in a private flash area inaccessible to the system software that might 
compromise Active Critical Data.

Gen3+ can recover critical data back to factory defaults including per-platform-specific 
data that is backed up in isolated & protected storage.

Gen3+ can recover non-per-platform-specific defaults from the backup BIOS image 
stored in isolated and protected storage.

Gen3+ does not use policies included as part of Critical Data to restore critical data.

Logging and 
notification

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ will notify user of corruption and log the event.

Gen3+’s detection mechanism is capable of logging events when corruption is detected.

Gen3+ will notify user of a recovery event and log the event.

Gen3+’s detection mechanism is capable of logging events when a recovery action has 
taken place.

Policy-based 
controls

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+’s detection mechanism has policies which control the action taken by the Runtime 
Detection.

Automatic or 

manual recovery 
options

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ Runtime Detection can initiate a recovery process automatically or after 
notification of detection corruptions to the user.

Gen3+ can automatically perform its recovery operations without user interaction or it 
may require user approval, dependent on policy setting.

Gen3+ gains approval from the user before replacing the current Critical Data, based on 
recovery policy setting.

Gen3+ can recover Critical Data back to a last-known good state.

Gen3+ gains approval from the user before replacing the current Critical Data, based on 
recovery policy setting.

Local or remote 
recovery

Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ can automatically perform its recovery operations without user interaction or it 
may require user approval, dependent on policy setting.
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Rollback prevention Exceeds all 

Resiliency 
Requirements

Gen3+ and the UEFI boot block both have controls in place to protect against recovery to 
an earlier firmware version with security weaknesses.

Runtime Intrusion 
Detection

Additional 
Functionality 

not required in 
NISTSP800-193

NIST SP 800-193 is silent on what happens to firmware once it is loaded from nonvolatile 
storage (flash) into volatile storage (RAM) for execution. Gen3+ provides runtime 
intrusion detection of UEFI SMM code loaded into SMM RAM.

Physical attack 
detection

Additional 
Functionality 

not required in 
NISTSP800-193

Gen4 provides protection against physical attacks to the protected backup copy of 
dynamic critical data. AES encryption is used on a per-component unique key to provide 
confidentiality of private data. In addition, HMAC integrity measurements provide tamper 
prevention/detection of those keys.
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HP ProBook 445 G7 Notebook PC 

 

Left 

 

1. Internal Microphones (2)   7. SD Card Reader 

2. Webcam 8. Thermal Vent 

3. Privacy Shutter (Only available with webcam) 9. USB 2.0 Port 

4. Webcam LED 10. Standard Security Lock Slot (Lock sold separately) 

5. Clickpad 11. Power Button 

6. Hard Drive LED   
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Right 

 

1. Power Connector 5. USB 3.1 Gen 1 Port 

2. USB Type-C® 3.1 Gen 2 Port 6. USB 3.1 Gen 1 Port 

3. Ethernet Port (RJ-45) 7. Headphone / Microphone Combo Jack 

4. HDMI Port (Cable not included) 8. HP Fingerprint Sensor (select models) 
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At a Glance 

• Preinstalled Windows 10 or FreeDOS 

• Choice of AMD Ryzen™ 4000 series mobile processors, R7, R5 and R3 

• Display include your choice of 35.56 cm (14.0") diagonal HD, Ultra Wide Viewing Angle FHD, And Privacy Panel option 

• Enhanced security features including TPM2.0, HP Sure Sense, HP Sure Start, HP BIOSphere, Hardware enforced Firmware 
Protection, optional Fingerprint sensor (select models)4, optional IR camera, and optional Privacy Panel 

• Designed to pass MIL-STD 810H testing1 

• Weight starting at 3.53 lb (1.6kg) (Weight will vary by configuration) 

• HP Long-Life Rechargeable battery, with HP Fast Charge Technology recharges 50% in 30 minutes2 

• Up to 512 GB Solid State Drives and 1 TB Hard Drive 

• Up to 32 GB total system memory 

• 720p HD webcam, IR camera for face authentication with Windows Hello 

• Spill-resistant and optional backlit Keyboard3, and Clickpad with multi-touch gestures enabled, taps enabled as default 
 

1. MIL STD 810H testing is not intended to demonstrate fitness for U.S. Department of Defense contract requirements or 

for military use.  Test results are not a guarantee of future performance under these test conditions. Damage under the 

MIL STD test conditions or any accidental damage requires an optional HP Accidental Damage Protection Care Pack. 

2. Recharges the battery up to 50% within 30 minutes when the system is off or in standby mode when used with the 

power adapter provided with the notebook.  After charging has reached 50% capacity, charging speed will return to 

normal. Charging time may vary +/-10% due to System tolerance.  

3. Backlit keyboard is an optional feature that must be configured at purchase. 

4.  HP Fingerprint Sensor is an optional feature and requires configuration at purchase. 

 

NOTE: See important legal disclosures for all listed specs in their respective features sections. 
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PRODUCT NAME 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 

 

OPERATING SYSTEMS 

 Preinstalled 
 

Windows® 10 Pro 641 

Windows® 10 Pro 64 (National Academic License)2 

Windows® 10 Home 641 

Windows® 10 Home Single Language 641 

Windows® 10 Enterprise 64 (Web Support)1 

FreeDOS 

   

 

1. Not all features are available in all editions or versions of Window. Systems may require upgraded and/or separately 
purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is 
automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for 
updates. See http://www.windows.com/.  
2. Some devices for academic use will automatically be updated to Windows 10 Pro Education with the Windows 10 
Anniversary Update. Features vary; see https://aka.ms/ProEducation for Windows 10 Pro Education feature information. 
 
NOTE: Your product does not support Windows 8 or Windows 7. In accordance with Microsoft’s support policy, HP does not 
support the Windows® 8 or Windows 7 operating system on products configured with Intel® and AMD® 7th generation and 
forward processors or provide any Windows® 8 or Windows 7 drivers on http://www.support.hp.com.  A full list of HP products 
and the Windows 10 versions tested is available on the HP support website. https://support.hp.com/us-
en/document/c05195282  

 

PROCESSORS 

 AMD Ryzen™ 3 4300U APU with AMD Radeon™ Graphics (2.7 GHz base clock, up to 3.7 GHz max boost clock, 4 MB L3 cache, 
four-cores)3,4,5,6 
AMD Ryzen™ 5 4500U APU with AMD Radeon™ Graphics (2.3 GHz base clock, up to 4.0 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 
six-cores)3,4,5,6 
AMD Ryzen™ 7 4700U APU with AMD Radeon™ Graphics (2.0 GHz base clock, up to 4.1 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 
eight-cores)3,4,5,6 

AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U APU with Radeon™ Graphics (2.1 GHz base clock, up to 4 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 6 
cores)3,4,5  
AMD Ryzen™ 7 PRO 4750U APU with Radeon™ Graphics (1.7 GHz base clock, up to 4.1 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 8 
cores)3,4,5 
 

Processors Family 

AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile processors6 

  

 3. Processor speed denotes maximum performance mode; processors will run at lower speeds in battery optimization mode. 
4. Multicore is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will 
necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application 
workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed.  
5. AMD Max Burst frequency performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. 
6. In accordance with Microsoft’s support policy, HP does not support the Windows 8 or Windows 7 operating system on 
products configured with Intel and AMD 7th generation and forward processors or provide any Windows 8 or Windows 7 
drivers on http://www.support.hp.com.  
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CHIPSET 

 Chipset is integrated with processor 

 

GRAPHICS 

 Integrated 
AMD Radeon™ Graphics7 

 

Note: View processor section for details. 
 
Supports 
Support HD decode, DX12, HDMI 1.4 
 
7. HD content required to view HD images. 

 

DISPLAYS 

 Internal 
Non-Touch  
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC (1366 x 768)7,8 
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC for HD camera (1366 x 768)  7,8 
35.56 cm (14") diagonal HD SVA eDP anti-glare LED backlit slim, 220 cd/m², 45% NTSC for HD + IR camera (1366 x 768) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC (1920 x 1080) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC for HD camera (1920 x 1080) 7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit slim, 250 cd/m², 45% NTSC for HD + IR camera (1920 x 1080)  7,8 
35.56 cm (14") diagonal FHD eDP+PSR anti-glare LED-backlit flat, 1000 cd/m², 72% NTSC for HD Webcam Privacy 
(1920x1080) 7,8,9 
 
Supports narrow bezel 
 
HDMI 
HDMI 1.4 up to 4K 30Hz 
 
7. HD content required to view HD images. 
8. Resolutions are dependent upon monitor capability, and resolution and color depth settings. 
9. HP Sure View integrated privacy screen is an optional feature that must be configured at purchase and is designed to 
function in landscape orientation. 
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Docking station model Total number of 
supported 

displays (incl. the 
notebook display) 

Max. 
resolutions 
supported 

Dock 
Connectors 

Technical limitations 

HP Thunderbolt Dock 120W 
G2 

3 Dual 4k @60Hz 

2xDP, 1xVGA, 
1xTB,1xUSB-C 

alt-mode 

 

Dual 4k only with one display in to 
DP and + TB port or USB-C alt 

mode + TB port  

HP USB-C Dock G4 3 

Dual 2K @ 60Hz 
Single 4K @ 

60Hz (3840 x 
1440) 

1xHDMI, 2xDP  

HP USB-C Universal Dock 3 
Dual 4K @ 60Hz 

Single 5K @ 
60Hz 

2xDP  

HP USB-C Travel Dock 2 
Single 2K @ 

60Hz  
1xHDMI, 1xVGA 

Single external display 
Only HDMI or VGA at the time 

HP USB-C Mini Dock 2 
Single 4K @ 

30Hz  
1xHDMI, 1xVGA 

Single external display 
Only HDMI or VGA at the time 

HP USB-C/A Universal Dock G2 
 

3 
Dual 2.5K @ 

60Hz 
 

2xDP, 1xHDMI 
 

 

HP USB-C Dock G5 3 

Dual 2.5K @ 
60Hz or 

4K @ 60Hz + 
FHD @ 60Hz 

 
2xDP, 1xHDMI 
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STORAGE AND DRIVES 

 Primary Storage 
500 GB 7200 rpm SATA10 
1 TB 5400 rpm SATA10 
 
Primary M.2 Storage 
128 GB SATA TLC Solid State Drive10 
256 GB PCIe® NVMe™ Value Solid State Drive10 
512 GB PCIe® NVMe™ TLC Solid State Drive10 
512 GB PCIe® NVMe™ Value Solid State Drive10 
 
Note: PCIe SSD not available for Celeron  
 
10. For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 30 GB (for   Windows 
10) is reserved for system recovery software. 

 

MEMORY  

 Maximum Memory 
32 GB DDR4-3200 SDRAM1611 

 
Memory 
32 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 16 GB)11 

16 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 8 GB)11 
16 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 16 GB) 11 
12 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 4 GB and 1 x 8 GB) 11 
8 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 8 GB) 11 
8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 4 GB) 11 
4 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 4 GB) 11 
 
Memory Slots 
2 SODIMM 
Both slots are customer accessible / upgradeable by IT or self-maintainers only 
DDR4 PC4 SODIMMS, system runs at 3200 
Supports Dual Channel Memory 
 
11. Due to the non-industry standard nature of some third-party memory modules, we recommend HP branded memory to 
ensure compatibility. If you mix memory speeds, the system will perform at the lower memory speed. 

 

NETWORKING/COMMUNICATIONS 

 WLAN 
Realtek RTL8822CE 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® + Bluetooth® 5 Combo12 

Intel® Dual Band Wi-Fi® 6 AX200 802.11ax (2x2) and Bluetooth® 5 Combo, non-vPro™12 

Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® 5 Combo, non-vPro™12 

 
Ethernet  
Realtek RTL8111EP 10/100/1000 NIC13 

12. Wireless access point and Internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points 
limited. Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs. The specifications for Wi-Fi 6 (802.11ax) are draft and are 

Proposta DOC TEC 04 (0815444)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3099



QuickSpecs 
 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 
 

 

Technical Specifications 
 

 

Not all configuration components are available in all regions/countries. 
c06543049 — DA 16569 - Worldwide — Version 6 — September 22, 2020 

 
Page 8 

 

not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it may affect the ability of the notebook to 
communicate with other 802.11ax devices. Only available in countries where 802.11ax is supported. 
13. The term "10/100/1000" or "Gigabit" Ethernet indicates compatibility with IEEE standard 802.3ab for Gigabit Ethernet, 
and does not connote actual operating speed of 1 Gb/s. For high-speed transmission, connection to a Gigabit Ethernet server 
and network infrastructure is required. 

AUDIO/MULTIMEDIA 

 Audio 
Integrated microphone (Mono or Dual Array) 
2 Integrated stereo speakers 
 
Camera 
720p HD camera7 

720p HD + IR camera7,14 
 
7. HD content required to view HD images. 
14. IR camera is an optional feature that must be configured at purchase. 

 

 

KEYBOARDS/POINTING DEVICES/BUTTONS & FUNCTION KEYS 

 Keyboard 
HP Premium Keyboard, spill-resistant with optional backlit15 
 
Pointing Device 
Clickpad with multi-touch gesture support 
 
Function Keys 
F1 - Display Switching 
F2 - Blank or SureView On/Off 
F3 - Brightness Down 
F4 - Brightness Up 
F5 - Audio Mute 
F6 - Volume Down 
F7 - Volume Up 
F8 - Mic Mute 
F9 - Blank or Backlit Toggle 
F10 - numlk 
F11 - Wireless 
F12 - Sleep 
 
Hidden Function Keys 
Fn+R - Break 
Fn+S - Sys Rq 
Fn+C - Scroll Lock  
 
15. Backlit keyboard is an optional feature that must be configured at purchase. 
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SOFTWARE AND SECURITY 

 

BIOS 

HP BIOSphere Gen516 

HP Drive Lock & Automatic Drive Lock17 

BIOS Update via Network 

Master Boot Record Security 

Power On Authentication 

Secure Erase18 

Absolute Persistence Module19 

Pre-boot Authentication 
 

Software  

HP Connection Optimizer 

HP Image Assistant 

HP Hotkey Support 

HP JumpStarts 

HP Support Assistant20 

HP Noise Cancellation Software 

Buy Office (sold separately) 
 

Manageability Features 

HP Driver Packs21 

HP System Software Manager (SSM) 

HP BIOS Config Utility (BCU) 

HP Client Catalog 

HP Manageability Integration Kit Gen322 
 

Client Security Software 

HP Client Security Manager Gen523 

HP Fingerprint Sensor24 

Windows Defender25 
 

Security Management 

Pre-boot Authentication 

TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified) 

USB enable/disable (via BIOS) 

Power-on password (via BIOS) 

Setup password (via BIOS) 

HP Fingerprint Sensor24 

Support for chassis padlocks and cable lock devices 

HP Sure Click26 

HP Sure Sense27 
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HP Sure Start Gen528 

 
16. HP BIOSphere Gen5 is available on select HP Pro and Elite PCs. See product specifications for details. 
Features may vary depending on the platform and configurations. 
17. HP Drive Lock & Automatic Drive Lock is not supported on NVMe drives 
18. For the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-
88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase does not support platforms with Intel® Optane™. 
19. Absolute agent is shipped turned off, and will be activated when customers activate a purchased 
subscription. Subscriptions can be purchased for terms ranging multiple years. Service is limited, check with 
Absolute for availability outside the U.S. The Absolute Recovery Guarantee is a limited warranty. Certain 
conditions apply. For full details visit: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-
agreement. Data Delete is an optional service provided by Absolute Software. If utilized, the Recovery 
Guarantee is null and void. In order to use the Data Delete service, customers must first sign a Pre-
Authorization Agreement and either obtain a PIN or purchase one or more RSA SecurID tokens from Absolute 
Software. 
20. HP Support Assistant requires Windows and Internet access. 
21. HP Driver Packs not preinstalled, however available for download at 
http://www.hp.com/go/clientmanagement.  
22. HP Manageability Integration Kit can be downloaded from http://www.hp.com/go/clientmanagement.  
23. HP Client Security Manager Gen5 requires Windows and is available on the select HP Pro and Elite PCs. See 
product specifications for details. 
24. HP Fingerprint Sensor is an optional feature and requires configuration at purchase. 
25. Windows Defender Opt in and internet connection required for updates. 
26. HP Sure Click is available on select HP platforms and supports Microsoft® Internet Explorer, Google 
Chrome, and Chromium™. Supported attachments include Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) and PDF 
files in read only mode. Check http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-
0922ENW for all compatible platforms as they become available. 
27. HP Sure Sense requires Windows 10. See product specifications for availability. 
28. HP Sure Start Gen5 is available on select HP PCs with Intel processors. See product specifications for availability.  

 

  

Proposta DOC TEC 04 (0815444)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3102

http://www.absolute.com/company/legal/agreements/
http://www.hp.com/go/clientmanagement
http://www.hp.com/go/clientmanagement
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW


QuickSpecs 
 

HP ProBook 445 G7 Notebook PC 
 

 

Technical Specifications 
 

 

Not all configuration components are available in all regions/countries. 
c06543049 — DA 16569 - Worldwide — Version 6 — September 22, 2020 

 
Page 11 

 

POWER 

 Power Supply 

HP Smart 65 W External AC power adapter29 
HP Smart 65 W EM External AC power adapter29 
HP Smart 65 W USB Type-C® adapter29 
HP Smart 45 W External AC power adapter29 
HP Smart 45 W USB Type-C® adapter29 
 
Primary Battery  
HP Long Life 3-cell, 45 Wh Li-ion polymer30 
 
Power Cord  
3-wire plug - 1.8 m29 
3-wire plug - 1.0 m29 
2-wire plug - 1.0 m29 
Duckhead power cord - 1.0 m29 
Duckhead power cord - 1.8 m29 
 
Battery life   
15 hours and 15 minutes31 

 
Battery Weight 
0.22 kg  
0.49 lb 
  

 29. Availability may vary by country. 
30. Battery is internal and not replaceable by customer. Serviceable by warranty. 
31. Windows 10 MM14 battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded 
applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery 
will naturally decrease with time and usage. See http://www.bapco.com for additional details. 

 

WEIGHTS & DIMENSIONS 

 Product Weight 
Starting at 3.53 lb32 

Starting at 1.6 kg32 
 
Product Dimensions (w x d x h) 
12.76 x 9.36 x 0.71 in 
32.42 x 23.77 x 1.79 cm  

  
32. Weight will vary by configuration. Does not include power adapter. 

 

 
PORTS/SLOTS 

 1 USB 3.1 Type-C® Gen 2 (Power delivery, DisplayPort™ 1.2) 
2 USB 3.1 Gen 1 
1 USB 2.0 (powered port) 
1 HDMI 1.433 

1 RJ-45 
1 AC power 
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1 stereo headphone/microphone combo jack 
 
Expansion Slots  
1 SD 
Supports SD, SDHC, SDXC 
 
33. HDMI cable sold separately. 

 

 

ENVIRONMENTAL & INDUSTRY  

Eco-Label Certifications 
& declarations 

This product has received or is in the process of being certified to the following approvals and may 
be labeled with one or more of these marks: 
•IT ECO declaration  
•US ENERGY STAR® 
•EPEAT® 2019 Gold in U.S. Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 
EPEAT®. EPEAT® status varies by country. Visit http://www.epeat.net for more information. 
   

System Configuration The configuration used for the Energy Consumption and Declared Noise Emissions data for the 
Notebook model is based on a “Typically Configured Notebook”.    

Energy Consumption 
(in accordance with US 
ENERGY STAR® test 
method) 115VAC, 60Hz 230VAC, 50Hz 100VAC, 50Hz 

Normal Operation  
(Short idle) 

4.14 W 4.164 W 4.056 W 

Normal Operation  
(Long idle) 

2.112 W 2.184 W 2.076 W 

Sleep 0.372 W 0.384 W 0.372 W 

Off 0.192 W 0.228 W 0.192 W 

  
Energy efficiency data listed is for an ENERGY STAR® compliant product if offered within the model 
family. HP computers marked with the ENERGY STAR® Logo are compliant with the applicable U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR® specifications for computers. If a model 
family does not offer ENERGY STAR® compliant configurations, then energy efficiency data listed is 
for a typically configured PC featuring a hard disk drive, a high efficiency power supply, and a 
Microsoft Windows® operating system. 
  

Heat Dissipation* 115VAC, 60Hz 230VAC, 50Hz 100VAC, 50Hz 

Normal Operation  
(Short idle) 

14 BTU/hr 14 BTU/hr 14 BTU/hr 

Normal Operation  
(Long idle) 

7 BTU/hr 7 BTU/hr 7 BTU/hr 

Sleep 1 BTU/hr 1 BTU/hr 1 BTU/hr 

Off 1 BTU/hr 1 BTU/hr 1 BTU/hr 

 Heat dissipation is calculated based on the measured watts, assuming the service level is attained 
for one hour. 

Declared Noise 
Emissions  
(in accordance with  
ISO 7779 and ISO 9296) 

Sound Power  
(LWAd, bels) 

 

Sound Pressure  
(LpAm, decibels) 

 

Typically Configured – 
Idle 

2.5 25 
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Fixed Disk – Random 
writes 

2.5 25 

Longevity and Upgrading This product can be upgraded, possibly extending its useful life by several years.  Upgradeable 
features and/or components contained in the product may include: 
• 3 USB ports 
• 1 PC card slot (type I/II)  
• 1 ExpressCard/54 slot 
• 1 IEEE 1394 Port 
• 2 SODIMM memory slots 
• Optional expansion base docking station 
• 1 multi-bay II storage port 
• Interchangeable HDD 
 
Spare parts are available throughout the warranty period and or for up to “5” years after the end of 
production.       

Batteries This battery(s) in this product comply with EU Directive 2006/66/EC 

  

Batteries used in the product do not contain: 

Mercury greater the1ppm by weight 

Cadmium greater than 20ppm by weight 

 

Battery size: Not Applicable 

Battery type: Not Applicable   

Additional Information • This product is in compliance with the Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) directive - 

2011/65/EC. 

• This HP product is designed to comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
Directive – 2002/96/EC. 

• This product is in compliance with California Proposition 65 (State of California; Safe Drinking Water 

and Toxic Enforcement Act of 1986). 

• This product is in compliance with the IEEE 1680.1 (EPEAT) standard at the <Gold> level, see 

http://www.epeat.net  

• Plastics parts weighing over 25 grams used in the product are marked per ISO11469 and ISO1043. 

• This product contains 2.4% post-consumer recycled plastic (by wt.) 

• This product is 96.2% recycle-able when properly disposed of at end of life.   

Packaging Materials External:  PAPER/Paper 51 g 

  PAPER/Corrugated 230 g 

 Internal: PLASTIC/Polyethylene Expanded - EPE 31 g 

 PLASTIC/Polyethylene low density - LDPE 9 g 

Material Usage This product does not contain any of the following substances in excess of regulatory limits (refer 

to the HP General Specification for the Environment at 

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf): 

• Asbestos  
• Certain Azo Colorants  
• Certain Brominated Flame Retardants – may not be used as flame retardants in plastics 

• Cadmium  
• Chlorinated Hydrocarbons  

• Chlorinated Paraffins  
• Formaldehyde  
• Halogenated Diphenyl Methanes  
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• Lead carbonates and sulfates  
• Lead and Lead compounds  
• Mercuric Oxide Batteries  
• Nickel – finishes must not be used on the external surface designed to be frequently handled or 

carried by the user. 

• Ozone Depleting Substances  
• Polybrominated Biphenyls (PBBs) 

• Polybrominated Biphenyl Ethers (PBBEs) 

• Polybrominated Biphenyl Oxides (PBBOs)  
• Polychlorinated Biphenyl (PCB) 

• Polychlorinated Terphenyls (PCT)  

• Polyvinyl Chloride (PVC) – except for wires and cables, and certain retail packaging has been 

voluntarily removed from most applications. 

• Radioactive Substances  
• Tributyl Tin (TBT), Triphenyl Tin (TPT), Tributyl Tin Oxide (TBTO)   

Packaging Usage HP follows these guidelines to decrease the environmental impact of product packaging:  

• Eliminate the use of heavy metals such as lead, chromium, mercury and cadmium in packaging 
materials.  

• Eliminate the use of ozone-depleting substances (ODS) in packaging materials.  

• Design packaging materials for ease of disassembly.  

• Maximize the use of post-consumer recycled content materials in packaging materials.  

• Use readily recyclable packaging materials such as paper and corrugated materials.  

• Reduce size and weight of packages to improve transportation fuel efficiency. 
• Plastic packaging materials are marked according to ISO 11469 and DIN 6120 standards.  
  

End-of-life Management 
and Recycling 

HP Inc. offers end-of-life HP product return and recycling programs in many geographic areas. To 
recycle your product, please go to: http://www.hp.com/go/reuse-recycle or contact your nearest 
HP sales office. Products returned to HP will be recycled, recovered or disposed of in a responsible 
manner. 
 
The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for 

each product type for use by treatment facilities.  This information (product disassembly 

instructions) is posted on the Hewlett Packard web site at:  http://www.hp.com/go/recyclers.  These 

instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as HP OEM 

customers who integrate and re-sell HP equipment. 

HP Inc. Corporate 
Environmental 
Information 

For more information about HP’s commitment to the environment:     
Global Citizenship Report  
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html  
Eco-label certifications 
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/ecolabels.html  
ISO 14001 certificates: 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/PC_GBU_Product_Design_ISO_14K
_Certificate.pdf  
and 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/cert.pdf    
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SYSTEM UNIT 

Stand-Alone Power Requirements 
(AC Power) 
 

 

Nominal Operating Voltage 19V 

Average Operating Power 7.52 W 

Integrated graphics Yes (AMD Radeon™ Graphics)  

Max Operating Power 
Discrete < 65W  
UMA < 45W 

Temperature   

Operating 32° to 95° F (0° to 35° C) (not writing optical) 

Non-operating 41° to 95° F (5° to 35° C) (writing optical) 

Relative Humidity   

Operating 10% to 90%, non-condensing 

Non-operating 5% to 95%, 101.6° F (38.7° C) maximum wet bulb temperature 

Shock   

Operating 40 G, 2 ms, half-sine 

Non-operating 200 G, 2 ms, half-sine 

Random Vibration   

Operating 0.75 grms 

Non-operating 1.50 grms 

Altitude (unpressurized)   

Operating -50 to 10,000 ft (-15.24 to 3,048 m) 

Non-operating -50 to 40,000 ft (-15.24 to 12,192 m) 

Planned Industry Standard 
Certifications 

  

UL Yes 

CSA Yes 

FCC Compliance Yes 

ENERGY STAR® Selected models34 

EPEAT® 2019 Yes, Gold in U.S.35 

ICES Yes 

Australia Yes 

NZ A-Tick Compliance Yes 

CCC Yes 

Japan VCCI Compliance Yes 

KC Yes 

BSMI Yes 

CE Marking Compliance Yes 

BNCI or BELUS Yes 

CIT Yes 

GOST Yes 

Saudi Arabian Compliance (ICCP) Yes 
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SABS Yes 

 
34. Configurations of the HP ProBook 445 G7 that are ENERGY STAR® qualified are identified as HP ProBook 445 G7 ENERGY STAR 
on HP websites and on http://www.energystar.gov.  
 
35. Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit http://www.epeat.net 
for more information.

 
 

DISPLAYS 

Note: All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may 
vary either higher or lower. 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
HD (1366 x 768) Anti-Glare 
WLED SVA 45% NTSC  
220 nits eDP 1.2 w/o PSR 
slim NB non-touch 

Outline Dimensions (W x H x D) 316.2 x 198.04 (max.) 

Active Area 309.4 x 173.95 

Weight <280 g max. 

Diagonal Size 14.0 (inch) 

Thickness 3.0 mm max 

Interface eDP 1.2 (1 lane) 

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 300:1 (typ) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 220 nits typical (Panel Only) 

Pixel Resolution 1366 x 768 (HD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 

Color Gamut Coverage 45% of NTSC 

Color Depth 6 bits + Hi FRC 

Viewing Angle SVA 40/40/15/30 

 

 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
FHD (1920 x 1080) Anti-
Glare WLED UWVA 45% 
NTSC 250 nits eDP slim NB 

Outline Dimensions (W x H x D) 316.17 x 197.98 mm (max)  

Active Area 309.37 x 174.02 mm (typ.) 

Weight 285 g (max) 

Diagonal Size 14.0 inch 

Thickness 3.0 mm (max) 

Interface eDP 1.2 (2 lane) 

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 600:1 (typ.) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 250 nits 

Pixel Resolution 1920 x 1080 (FHD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 
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Color Gamut Coverage 45% of NTSC 

Color Depth 6 bits 

Viewing Angle UWVA 85/85/85/85 

 

 
 

Panel LCD 14 inch diagonal 
FHD (1920 x 1080) Anti-
Glare WLED UWVA 72% 
NTSC 1000 nits eDP 
1.4+PSR2 flat Privacy 

Outline Dimensions (W x H x D) 315.31 x 195.498 mm (max)  

Active Area 309.312 x 173.988 mm (typ.) 

Weight 265 g (max) 

Diagonal Size 14 inch 

Thickness 3.0 mm (max) 

Interface eDP 1.4 + PSR2 (4 lane)  

Surface Treatment Anti-Glare 

Touch Enabled No 

Contrast Ratio 2000:1 (typ.) 

Refresh Rate 60 Hz 

Brightness 1000 nits 

Pixel Resolution 1920 x 1080 (FHD) 

Format of LCD Pixel Arrangement RGB 

Backlight LED 

Color Gamut Coverage 72% of NTSC 

Color Depth  8 bit 

 
 
 

STORAGE AND DRIVES 
 
For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 30 GB (for Windows 10) 
is reserved for system recovery software 

 

500 GB 7200 rpm SATA Hard 
Drive   

Drive Weight 0.20 lbs (92 g) ~ 0.21 lbs (95 g) 

Rotation Speed 7200 rpm 

Cache Buffer Up to 32 MB 

Height 0.28 in (7 mm) 

Width 2.75 in (69.85 mm)  

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Transfer Rate 600 MB/s 

Seek Time Single Track: 2 ~ 1.5 ms 
Average: 11 ~ 13 ms 
Maximum: 18 ~ 22 ms 

Logical Blocks 976,773,168 

Operating Temperature 32° to 140° F (0° to 60° C) [top cover temp] 

Security Features ATA Security 

Features S.M.A.R.T., NCQ, Ultra DMA  
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1 TB 5400 rpm SATA Hard 
Drive 

Drive Weight 0.21 lbs (94 g) 

Rotation Speed 5400 rpm 

Cache Buffer Up to 32 MB 

Height 0.28 in (7.2 mm) 

Width 2.75 in (69.85 mm) 

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Transfer Rate 600 MB/s 

Seek Time Single Track2 ms 
Average12 ~ 13 ms 
Maximum18 ~ 22 ms 

Logical Blocks 1,953,525,168 

Operating Temperature 32° to 140° F (0° to 60° C) [top cover temp] 

Security Features ATA Security 

Features S.M.A.R.T., NCQ, Ultra DMA 

 
 

SSD 128 GB 2280 M2 SATA-
3 TLC 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 128 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Weight 0.02 lb (10 g) 

Interface ATA-8, SATA 3.0 

Maximum Sequential Read Up To 520 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 450 MB/s 

Logical Blocks 250,069,680 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features DIPM; TRIM; DEVSLP 

 
 

256 GB 2280 PCIe NVMe 
Value Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 256 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Interface PCIe NVMe Gen3 

Maximum Sequential Read Up To 1700 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 1300 MB/s 

Logical Blocks 500,118,192 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features TRIM; L1.2 
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512 GB 2280 M2 PCIe NVMe 
TLC  Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 512 GB 

NAND Type TLC 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Interface PCIe NVMe Gen3X4 

Maximum Sequential Read Up To 2600 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 1400 MB/s 

Logical Blocks 1,000,215,216 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features TRIM; L1.2  

 

 

512 GB 2280 PCIe NVMe 
Value Solid State Drive 

Form Factor M.2 2280 

Capacity 512 GB 

NAND Type Value 

Height 0.09 in (2.3 mm) 

Width 0.87 in (22 mm) 

Weight 0.02 lb (10 g) 

Interface PCIe NVMe Gen3X4 

Maximum Sequential Read  Up To 1500 ~ 1700 MB/s 

Maximum Sequential Write Up To 860 ~ 1500 MB/s 

Logical Blocks 1,000,215,216 

Operating Temperature 32° to 158°F (0° to 70°C) [ambient temp] 

Features ATA Security, TRIM; L1.2 

 

 

NETWORKING/COMMUNICATIONS 

WLAN 
Intel® Wi-Fi 61 AX200 
and Bluetooth® 5.0 
802.11ax (2x2) non-
vPro, supporting gigabit 
file transfer speeds)  

non-vPro 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11ax 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-Fi CERTIFIED™ 

Frequency Band •802.11b/g/n/ax 
  2.402 – 2.482 GHz 
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•802.11a/n/ac/ax 
  4.9 – 4.95 GHz (Japan) 
  5.15 – 5.25 GHz 
  5.25 – 5.35 GHz 
  5.47 – 5.725 GHz 
  5.825 – 5.850 GHz 

Data Rates •802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
•802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) 
•802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz, ,80MHz & 
160MHz) 
• 802.11ax: MCS0 ~ MCS11, (1SS and 2SS) (20MHz, 40MHz, ,80MHz & 
160MHz) 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 
OFDM, BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM 

Security3 •IEEE compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only  
•AES-CCMP: 128 bit in hardware 
•802.1x authentication 
•WPA, WPA2:  802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 
•WPA2 certification 
•IEEE 802.11i 
•WAPI 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2 • 802.11b: +18.5dBm minimum 
• 802.11g: +17.5dBm minimum 
• 802.11a: +18.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT160(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ax HT40(2.4GHz): +10dBm minimum 
• 802.11ax VHT160(5GHz): +10dBm minimum 

Power Consumption •Transmit mode 2.0 W    
•Receive mode 1.6 W   
•Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) 
•Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) 
•Connected Standby 10mW 
•Radio disabled 8 mW 

Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4 • 802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
• 802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 
• 802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 
• 802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 
• 802.11n, MCS07: -67dBm maximum 
• 802.11n, MCS15: -64dBm maximum 
• 802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 
• 802.11ac, MCS9: -59dBm maximum 
• 802.11ax, MCS11(HT40): -59dBm maximum 
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• 802.11ax, MCS11(VHT160): -58.5dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display 
enclosure 
Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to 
support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F (–10° to 70° C) 
Non-operating: –40° to 176° F (–40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber – Radio OFF 
LED OFF – Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0/5.1 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0/5.1 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  
1. Actual throughput may vary. 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 9.5 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
Selective Suspend 17 mW 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 
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LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs. The specifications for  
Wi-Fi 6 (802.11ax) are draft and are not final. If the final specifications differ from the draft 
specifications, it may affect the ability of the notebook to communicate with other 802.11ax devices. 
Only available in countries where 802.11ax is supported. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 
12/13 and are capable of 
transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable those channels. 
3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

Intel® 802.11a/b/g/n/ac 
(2x2) Wi-Fi® and 
Bluetooth® 5.0 Combo1 

Non-vPro 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-Fi CERTIFIED™ 

Frequency Band •802.11b/g/n 
  2.402 – 2.482 GHz 
•802.11a/n/ac 
  4.9 – 4.95 GHz (Japan) 
  5.15 – 5.25 GHz 
  5.25 – 5.35 GHz 
  5.47 – 5.725 GHz 
  5.825 – 5.850 GHz 

Data Rates •802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
•802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) 
•802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz, 80MHz & 160MHz) 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 
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BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Security3 •IEEE compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only  
•AES-CCMP: 128 bit in hardware 
•802.1x authentication 
•WPA, WPA2:  802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 
•WPA2 certification 
•IEEE 802.11i 
•WAPI 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2 • 802.11b: +18.5dBm minimum 
• 802.11g: +17.5dBm minimum 
• 802.11a: +18.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT160(5GHz): +11.5dBm minimum 

Power Consumption •Transmit mode 2.0 W    
•Receive mode 1.6 W   
•Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) 
•Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) 
•Connected Standby/Modern Standby: 10mW 
•Radio disabled 8 mW 

Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4 802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 
802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 
802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 
802.11n, MCS07: -67dBm maximum 
802.11n, MCS15: -64dBm maximum 
802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 
802.11ac, MCS9: -59dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna.  
One embedded dual band 2.4/5 GHz antenna is provided to the card to 
support WLAN communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F (–10° to 70° C) 
Non-operating: –40° to 176° F (–40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber – Radio OFF 
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LED OFF – Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  
1. Actual throughput may vary. 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 4 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
Selective Suspend 17 mW 

Electrical Interface USB 2.0 compliant 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 
LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 12/13 
and are capable of transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable 
those channels. 
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3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

802.11 a/b/g/n/ac (2x2) 
Wi-Fi® and Bluetooth® 
5.0 

Wireless LAN Standards IEEE 802.11a 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 
IEEE 802.11d 
IEEE 802.11e 
IEEE 802.11h 
IEEE 802.11i 
IEEE 802.11k 
IEEE 802.11r 
IEEE 802.11v 

Interoperability Wi-Fi CERTIFIED™ 

Frequency Band •802.11b/g/n 
  2.402 – 2.482 GHz 
•802.11a/n/ac 
  4.9 – 4.95 GHz (Japan) 
  5.15 – 5.25 GHz 
  5.25 – 5.35 GHz 
  5.47 – 5.725 GHz 
  5.825 – 5.850 GHz 

Data Rates •802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
•802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
•802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) 
•802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz & 80MHz) 

Modulation Direct Sequence Spread Spectrum 
BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Security3 •IEEE compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only  
•AES-CCMP: 128 bit in hardware 
•802.1x authentication 
•WPA, WPA2:  802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. 
•WPA2 certification 
•IEEE 802.11i 
•WAPI 

Network Architecture 
Models 

Ad-hoc (Peer to Peer) 
Infrastructure (Access Point Required) 

Roaming IEEE 802.11 compliant roaming between access points 

Output Power2 • 802.11b: +18.5dBm minimum 
• 802.11g: +17.5dBm minimum 
• 802.11a: +18.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum 
• 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum 
• 802.11ac VHT160(5GHz): +11.5dBm minimum 

Power Consumption •Transmit mode: 2.0 W    
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•Receive mode: 1.6 W   
•Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) 
•Idle mode: 50 mW (WLAN unassociated) 
•Connected Standby/Modern Standby: 10mW 
•Radio disabled: 8 mW 

Power Management ACPI and PCI Express compliant power management  
802.11 compliant power saving mode 

Receiver Sensitivity4 802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 
802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 
802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 
802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 
802.11n, MCS07: -67dBm maximum 
802.11n, MCS15: -64dBm maximum 
802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 
802.11ac, MCS9: -59dBm maximum 

Antenna type High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display 
enclosure 
Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to 
support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications 

Form Factor PCI-Express M.2 MiniCard with CNVi Interface 

Dimensions Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm 
Type 1216: 1.67 x 12.0 x 16.0 mm 

Weight Type 2230: 2.8 g 
Type 126: 1.3 g 

Operating Voltage 3.3v +/- 9% 

Temperature Operating: 14° to 158° F (–10° to 70° C) 
Non-operating: –40° to 176° F (–40° to 80° C) 

Humidity Operating: 10% to 90% (non-condensing) 
Non-operating: 5% to 95% (non-condensing) 

Altitude Operating: 0 to 10,000 ft (3,048 m) 
Non-operating: 0 to 50,000 ft (15,240 m) 

LED Activity LED Amber – Radio OFF 
LED OFF – Radio ON 

  

HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 Wireless Technology 

Bluetooth Specification 4.0/4.1/4.2/5.0 Compliant 

Frequency Band 2402 to 2480 MHz 

Number of Available 
Channels 

Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) 
BLE: 0~39 (2 MHz/CH) 

Signaling Data Rate Legacy: 3 Mbps Signaling Data Rate 2.17 Mbps  
BLE: 1 Mbps Signaling Data Rate 0.2 Mbps  
1. Actual throughput may vary. 
 
Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice 
channels 
Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps 
asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5) 

Transmit Power The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a 
maximum transmit power of + 4 dBm for BR and EDR. 

Power Consumption Peak (Tx) 330 mW 
Peak (Rx) 230 mW 
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Selective Suspend 17 mW 

Bluetooth Software 
Supported 
Link Topology 

Microsoft Windows Bluetooth Software 

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support 

Certifications FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 

Power Management 
Certifications 

ETS 300 328, ETS 300 826 
Low Voltage Directive IEC950 
UL, CSA, and CE Mark 

Bluetooth Profiles 
Supported 

BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance 
LE Link Layer Ping 
LE Dual Mode 
LE Link Layer 
LE Low Duty Cycle Directed Advertising 
LE L2CAP Connection Oriented Channels   
Train Nudging & Interlaced Scan 
BT4.2 ESR08 Compliance  
LE Secure Connection- Basic/Full  
LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy 
LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies 
LE Data Packet Length Extension 
FAX Profile (FAX) 
Basic Imaging Profile (BIP)2 
Headset Profile (HSP) 
Hands Free Profile (HFP) 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

  

1. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless 
access points limited. 
2. The FCC has declared as of September 1, 2014 products that utilize passive scanning on channel 12/13 
and are capable of transmitting must fully comply with requirements of 15.247 or otherwise disable 
those channels. 
3. Check latest software/driver release for updates on supported security features. 
4. Receiver sensitivity is measured at a packet error rate of 8% for 802.11b (CKK modulation) and a 
packet error rate of 10% for 802.11a/g (OFDM modulation). 

 
 

Realtek RTK8111HSH 

10/100/1000 Integrated 

NIC 

Connector RJ-45 

System Interface PCIe + SMBus 

Ethernet Features 10 Mbit/s operation (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 clauses 13-14) 
100 Mbit/s operation (100BASE-TX; IEEE 802.3u; IEEE 802.3 clauses 21-
30) 
1000 Mbit/s operation (1000BASE-T; IEEE 802.3ab; IEEE 8023 clauses 40) 
Auto-Negotiation (Automatic Speed Selection) 
Full Duplex Operation at all Speeds, Half Duplex operation at 10 and 100 
Mbit/s 
IEEE 802.1p QoS (Quality of Service) Support 
IEEE 802.1q VLAN support 
IEEE 802.3x Flow Control (IEEE 802.3 clauses 31-32; configurable) 
IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) 

 Power Management ACPI compliant – multiple power modes 
Situation-sensitive features reduce power consumption 
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Advanced link down power saving for reducing link down power 
consumption 

 Performance Features  TCP/IP/UDP Checksum Offload (configurable) 
Protocol Offload (ARP & NS) 
Large send offload and Giant send offload 
Receiving Side Scaling 
Jumbo Frame 9K 

 Manageability Wake-on-LAN from standby and hibernation (Magic Packet and Microsoft 
Wake-Up Frame); Wake-on-LAN from off (Magic Packet only) 
PXE 2.1 Remote Boot 
Statistics Gathering (SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB (802.3x, 
clause 30) 
Comprehensive diagnostic and configuration software suite 
Virtual Cable Doctor for Ethernet cable status 

 Management Interface Auto MDI/MDIX Crossover cable detection  

 

 

POWER 

HP 45 W Smart  
AC Adapter  

Dimensions (H x W x D) 3.74 x 1.57 x 1.04 in (9.5 x 4 x 2.65 cm) 

Weight 0.386 lb (175 g) max 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input 90 to 265 VAC 

Input Efficiency 87.74% at 115VAC and 88.4% at 230VAC 

Input frequency range 47 to 63 Hz 

Input AC current 1.4 A at 90 VAC  

Output Output power 45 W 

DC output 19.5 V 

Hold-up time 5 msec at 115 VAC input 

Output current limit <8.0 A 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature 32° to 95° F (0° to 35° C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4° to 185° F (-20° to 85° C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5,000 m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

Dimensions 90 x 51 x 28.5 mm 
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HP 65 W Smart  
AC adapter   

Weight 220 g +/- 10 g    
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency 88.0 % at 115 VAC and 89.0 % at 230VAC 

Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC 

Output Output power 65 W 

DC output 19.5 V 

Hold-up time 5 msec at 115 VAC input 

Output current limit <11.0 A 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature 32°F to 95°F (0° to 35°C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4˚F to 185˚F (-20˚ to 85˚C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

HP 65W EM Smart  
AC adapter 

Dimensions 102 x 55 x 30 mm 

Weight 270 g +/- 10 g 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency 87% min at 115V/230V 

Input frequency range 47 to 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC and maximum load 

Output DC output 65 W (19.5V/3.33A) 

Hold-up time 5 msec at 115 V input 

Output current limit <11A, Over voltage protection- 29V max 
automatic shutdown 

Connector 4.5mm Barrel Type, 3 pin/grounded, mates with interchangeable cords 

Environmental Design Operating temperature 32˚F to 95˚F (0˚ to 35˚C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4˚F to 185˚F (-20˚ to 85˚C) 

Altitude 0 to 5,000 m 

Humidity 0% to 95% 

Storage Humidity 0% to 95% 
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EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - EMC directives 
*Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE; Reliability - failure rate 
of less than 0.1% annually within the first three years of operation. 
*MTBF - over 200,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

AC Adapter 65 Watt nPFC 
USB Type-C® 

Dimensions 74 x 74 x 28.5 mm 

Weight 245 g +/- 10 g 
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency  81.5% min at 115 Vac/ 230Vac @ 5V/3A 
 86.7% min at 115 Vac/ 230Vac @ 9V/3A 
 88% min at 115 Vac/ 230Vac @ 10V/5A 
 88% min at 115 Vac/ 230Vac @ 12V/5A 
 89% min at 115 Vac/ 230Vac @ 15V/4.33A 
 89% min at 115 Vac/ 230Vac @ 20V/3.25A 

Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current 1.7 A at 90 VAC and maximum load 

Output Output power  65 W 

DC output 5V/9V/10V/12V/15V/20V 

Hold-up time 5ms at 115 VAC input 

Output current limit <8.0 A 

Connector USB Type-C® 

Environmental Design Operating temperature 32° F to 95° F (0° to 35° C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4° F to 185° F (-20° to 85° C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 5% to 95% 

Storage Humidity 5% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE. 
* MTBF - over 100,000 hours at 25°C ambient condition. 

 

 

AC Adapter 45 Watt nPFC 
USB type C® 

Dimensions 94.0 mm x 40.0 mm x 26.5 mm 

Weight 192.5 g +/-10 g  
Not including power cord. Power cord varies by country 

Input Input Efficiency Average Efficiency of 25%, 50%, 75%, 100% 
load condition with 115Vac/230Vac Spec: 
5V: 81.5% 
9V: 86.7% 
12V: 87.41% 
15V: 87.8% 
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Input frequency range 47 ~ 63 Hz 

Input AC current Max. 1.4 A at 90 VAC  

Output Output power  5V/15W  
9V/27W 
12V/36W 
15V/45W 

DC output 5V/9V/12V/15V 

Hold-up time 5ms at 115 VAC input 

Output current limit <5.0 A  

Connector USB Type-C® 

Environmental Design Operating temperature 32°F to 95°F (0° to 35°C) 

Non-operating (storage) 
temperature 

-4°F to 185°F (-20° to 85°C) 

Altitude 0 to 16,400 ft (0 to 5000m) 

Humidity 20% to 95% 

Storage Humidity 10% to 95% 

EMI and Safety 
Certifications 

*CE Mark - full compliance with LVD and EMC directives 
* Worldwide safety standards - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, 
SELV; Agency approvals - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, 
FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE* MTBF - over 200,000 
hours at 25°C ambient condition. 

 

 
 

 3 Cell WHr 45 Long Life -
Polymer HP Fast Charge 
Technology1  

Dimensions (H x W x L)   6.0 x 184.7 x 88.9 mm 

Weight 0.22 kg (0.48lb) 
 

Cells/Type 3cell Lithium-Ion 
 

Energy Voltage 11.55 V 

Amp-hour capacity 3.900 Ah 

Watt-hour capacity 45 Wh 

Temperature Operating (Charging) 32˚ to 113˚ F (0˚ to 45˚ C) 

Operating (Discharging) 14˚ to 122˚ F (-10˚ to 60˚ C) 

Optional Travel Battery 
Available 

No 

1. Recharges the battery up to 50% within 30 minutes when the system is off or in standby mode when used with the power 
adapter provided with the notebook.  After charging has reached 50% capacity, charging speed will return to normal. Charging 
time may vary +/-10% due to System tolerance. 
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Country of Origin 

  China 
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Type Description Part Number 

Cases HP Essential Top Load Case H2W17AA 

HP Essential Backpack (up to 15.6")   H1D24AA 

HP 17.3 Business Backpack 2SC67AA 

     

Docking HP USB-C Mini Dock  1PM64AA 

HP Thunderbolt Dock 120W G2 2UK37AA 

HP TB Dock G2 w/ Combo Cable 3TR87AA 

HP TB Dock 120W G2 w/Audio 3YE87AA 

HP TB Dock 120W G2 Cable  3XB94AA 

HP TB Dock G2 Combo Cable 3XB96AA 

HP TB Dock G2 Audio Module  3AQ21AA 

HP USB-C/A Universal Dock G2  5TW13AA 

HP USB-C Dock G5 5TW10AA 

   

Input / Output HP USB Essential Keyboard and Mouse H6L29AA 

HP Bluetooth Travel Mouse 6SP30AA 

HP Ultra Mobile Wireless Mouse H6F25AA 

HP Comfort Grip Wireless Mouse H2L63AA 

HP 3-Button USB Laser Mouse H4B81AA 

HP USB Travel Mouse G1K28AA 

HP HDMI to DVI Adapter F5A28AA 

HP Elite USB-C Hub  4WX89AA 

HP USB-C Travel Hub G2  7PJ38AA 

     

Power HP 45W Smart AC Adapter 4.5mm  H6Y88AA 

65W Smart Power Adapter (w/ 4.5mm to 7.5mm DC dongle)   H6Y89AA 

HP 65W Slim AC Adapter H6Y82AA 

HP 65W USB-C Slim Power Adapter 3PN48AA 

HP 65W USB-C Power Adapter  1HE08AA 

HP 45W USB-C Power Adapter  1HE07AA 

HP USB-C Power Bank 2NA10AA 

     

Storage HP External USB Optical Drive F2B56AA 

     

Security HP Keyed Cable Lock 10mm  T1A62AA 

HP Sure Key Cable Lock 6UW42AA 

     

Displays HP E223d Docking Monitor 5VT82A8/5VT82AA 

HP E243d Docking Monitor  1TJ76AA 

HP E273d Docking Monitor 5WN63A8/5WN63AA 

HP EliteDisplay E244d Monitor  6PA50A8/6PA50AA 

HP EliteDisplay E274d Monitor  6PA56A8/6PA56AA 
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Date of change: Version History:  Description of change: 

April 29, 2020 From V1 to V2  Updated MIL-STD 810G to MIL-STD 810H 

May 7, 2020 From V2 to V3  Updated Ethernet Section  

May 28, 2020 From V3 to V4  Updated Ports and Memory Section 

August 31, 2020 From v4 to V5  Updated Processors Section 

 September 22, 2020 V5 to V6  Updated Display Section 

 
 

Copyright © 2020 HP Development Company, L.P. The only warranties for HP products are set forth in the express limited 
warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP 
shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 
 
AMD, Ryzen and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and 
used by HP Inc. under license. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards 
Association (VESA®) in the United States and other countries. USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers 
Forum. SD, SDHC and SDXC are registered trademarks of SD-3C in the United States, other countries or both. ENERGY STAR is a 
registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. Microsoft and Windows are either registered trademarks or 
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Wi-Fi® and Wi-Fi CERTIFIED™ are trademarks or 
registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. 
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15/10/2020 AMD Ryzen™ 3 4300U | AMD

https://www.amd.com/pt/products/apu/amd-ryzen-3-4300u 1/3

Nº de núcleos de CPU: 4

Nº de threads: 4

Nº de núcleos de GPU: 5

Clock básico: 2.7GHz

Clock de Max Boost : Até 3.7GHz

Total de Cache L2: 2MB

Cachê L3 total: 4MB

CMOS: TSMC 7nm FinFET

Pacote: FP6

Versão PCI Express: PCIe® 3.0

TDP / TDP Padrão: 15W

Comunidade (https://community.amd.com/)

Desenvolvedores (http://developer.amd.com/)  Parceiros (/pt/partner)

 (/pt)

AMD Ryzen™ 3 4300U 

 

AMD Ryzen™ 3 4300U

Search

AMD Ryzen™ 3 4300U
Share this page

 (/pt/direct-buy/shopping-cart/modal)

LOJA ESPECIFICAÇÕES

DRIVERS & SUPPORT (/PT/SUPPORT/APU/AMD-RYZEN-PROCESSORS/AMD-RYZEN-3-MOBILE-
PROCESSORS-RADEON-GRAPHICS/AMD-RYZEN-3-4300U)

Especificações



Idioma 
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15/10/2020 AMD Ryzen™ 3 4300U | AMD

https://www.amd.com/pt/products/apu/amd-ryzen-3-4300u 2/3

cTDP: 10-25W

Temps máx: 105°C

Tipo de memória: DDR4 - Up to 3200MHz
LPDDR4 - Up to 4266MHz

Frequência gráfica: 1400 MHz

Modelo gráfico: AMD Radeon™ Graphics

Contagem de núcleos gráficos: 5

Display Port: Sim

HDMI™: Sim

Família de produto: AMD Ryzen™ Processors

Linha de produto: AMD Ryzen™ 3 Mobile Processors with
Radeon™ Graphics

Plataforma: Notebook

Bandeja OPN: 100-000000085

Data de lançamento: 1/6/2020

Produtos relacionados

Memória

Especificações
da placa de
vídeo

Principais
recursos

Base

AMD Ryzen™ 3 3250U (/pt/products/apu/amd-ryzen-3-3250u)
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©2020 Advanced Micro Devices, Inc
Termos e condições (/pt/corporate/copyright) Privacidade (/pt/corporate/privacy)

Política de cookies (/pt/corporate/cookies) Informação da marca registrada (/pt/corporate/trademarks)
Declaração sobre trabalho forçado (https://www.amd.com/system/files/documents/statement-human-
trafficking-forced-labor.pdf)
Estratégia tributária no Reino Unido (https://www.amd.com/system/files/documents/amd-uk-tax-strategy.pdf)

    

Modelo gráfico:
Nº de núcleos de CPU:
Nº de threads:
Clock de Max Boost :
Clock básico:
TDP / TDP Padrão:

AMD Radeon™ Graphics
2

4
Até 3.5GHz

2.6GHz
15W

SAIBA MAIS (/PT/PRODUCTS/APU/AMD-RYZEN-3-3250U)

Modelo gráfico:
Nº de núcleos de CPU:
Nº de threads:
Clock de Max Boost :
Clock básico:
TDP / TDP Padrão:

AMD Ryzen™ 3 3250C (/pt/products/apu/amd-ryzen-3-3250c)
AMD Radeon™ Graphics

2
4

Até 3.5GHz
2.6GHz

15W

SAIBA MAIS (/PT/PRODUCTS/APU/AMD-RYZEN-3-3250C)

Nossa empresa (/pt/corporate/about-amd)
Sala de imprensa (/pt/corporate/newsroom)
Oportunidades de emprego (/pt/corporate/careers)
Investidores (http://ir.amd.com)  Contato AMD (/pt/corporate/contact)

Fa Tw Lin New You
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Resultado da Pesquisa HP Care Pack Central
Serviços HP Care Pack Simplify, Save and Protect A Ofertas Care Pack permitem que você se concentre em sua atividade principal, fornecendo um poderoso portfólio de
serviços para proteger o seu negócio de TI, salvaguardando os ativos digitais e informações confidenciais com consistência global.

Data 22/10/2020
Número do Produto UK703E
Nome do Produto Suporte de hardware HP, no local, no próximo dia útil, para notebooks, 3 anos
País  BR

Visão geral
Quando problemas de hardware aparecem, quanto antes tudo voltar a funcionar, melhor. Conte com nossa experiência com o serviço HP de hardware no local no próximo dia
útil[1] e melhore amplamente o tempo de disponibilidade de seu produto. Com assistência remota de alta qualidade ou suporte conveniente no local disponível no próximo
dia útil, você dispõe de ajuda sempre que precisar para poder voltar ao trabalho.

Benefícios
Estaremos presentes no próximo dia útil[1]: Reparos presenciais, peças e serviços chegam à sua porta exatamente no dia útil seguinte. Nossos especialistas estão a postos
nove horas por dia, cinco dias por semana.[1]
Suporte com o qual você pode contar: Saiba que seu hardware ficará como se fosse novo assim que possível, graças a nosso conhecimento especializado e eficiência em
serviço e suporte.
A ajuda está na linha - ou à sua porta: Nossos especialistas de suporte estão sempre prontos para auxiliá-lo em qualquer situação, seja remotamente por telefone ou
pessoalmente.

Características
Suporte e diagnóstico remotos de problemas
Suporte de hardware no local, no próximo dia útil[1]
Materiais e peças de substituição incluídos
Gerenciamento e procedimentos formais de encaminhamento
Acesso a ferramentas e informações de suporte eletrônico
Suporte e acesso remoto ao sistema HP
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[1] Os níveis dos serviços e o tempo de resposta dos HP Care Packs podem variar dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de aquisição do
hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para mais detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições da HP aplicáveis aos
serviços fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter direitos estatutários adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não
são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições da HP para serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

Especificações
Service Type Reparo no local
Duração 3 anos
Tempo de resposta Resposta no dia útil seguinte
Período de cobertura Dias úteis padrão - 9 horas
Local de serviço No local
Método do serviço Reparo no local
Cobertura da garantia Dentro da garantia
Tipo Care Pack Eletrônico
Código UNSPSC 81111812

Observação: Os Serviços HP Care Pack mostrados como resultado de sua pesquisa, devem ser usados apenas como guia e não constituem garantia de que esses Serviços HP
Care Pack são compatíveis com o tipo de produto selecionado.Para garantir a precisão dos Serviços HP Care Pack, retorne à primeira página, verifique se o país selecionado
está correto e insira um número de produto ou número de série de hardware ou software específico para o qual deseja encontrar Serviços HP Care Pack.

Saiba mais em endereco cpc actualizaçao: www.hp.com/go/cpc

Planos de serviços estendidos permitem estender a cobertura de serviços além do período de garantia básica e estão disponíveis em incrementos de um ano para durações
de um a cinco anos.

Opções de serviços avançados Planos de serviço aprimorados complementares fornecer opções para reparos de PC mais rápidos para ajudar a minimizar interrupções nos
negócios. Os clientes podem escolher dentre uma variedade de opções de suporte que se ajustem a seus requisitos de negócios exclusivos, incluindo serviços no local no
mesmo dia ou no próximo dia útil, troca no próximo dia útil, retirada e devolução e serviço de retorno fora do local.

Serviços de Proteção protegem o investimento em hardware dos clientes contra danos acidentais, perda de equipamento ou perda de dados sensíveis.

Com Proteção contra Danos Acidentais (ADP) Os clientes podem evitar custos de reparação ou substituição inesperados causados por acidentes. Esse serviço opcional pode
ser oferecido em combinação com suporte dentro ou fora do local.

PC Tracking & Recovery também conhecido como Computrace, ajuda os clientes a acompanhar e recuperar dispositivos furtados ou perdidos, além de tornar possível excluir
dados remotamente para proteger informações confidenciais.

Retenção de Mídia com Defeito (DMR) fornece uma unidade de substituição e permite que os clientes mantenham a unidade com defeito que contém os dados confidenciais.
Esse não é um serviço independente; ele pode ser combinado com suporte dentro ou fora do local.
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Serviço de Recuperação de Dados (DRS) é uma solução confiável, pré-contratada e de baixo custo que pode ajudar os clientes a recuperar dados perdidos devido a falhas
mecânicas, malware, erro humano ou erro do sistema operacional.

Serviços de Valor Agregado cuidados de necessidades específicas de segmentos dos clientes, como profissionais que viajam a negócios com frequência. Esses serviços
permitem que recursos de TI permaneçam focados em suas prioridades e tarefas principais, enquanto gerenciamos os serviços, como o Installation and Next Business Day
Hardware Support for Travelers (Instalação e suporte a hardware no próximo dia útil para profissionais em viagem).

Retenção de Mídia com Defeito (DMR) fornece uma unidade de substituição e permite que os clientes mantenham a unidade com defeito que contém os dados confidenciais.
Esse não é um serviço independente; ele pode ser combinado com suporte dentro ou fora do local.

Consulte a Folha de dados e os termos e condições do HP Care Pack para obter os detalhes completos.
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About this guide

This guide might use one or more of the following styles to distinguish elements of text:

Style Definition

<variable> Variables or placeholders are enclosed in angle brackets. For

example, replace <pathname> with the appropriate path, such

as C:\Windows\System. When typing the actual value for the

variable, omit the brackets.

[optional parameters] Optional parameters are enclosed in square brackets. When

specifying the parameters, omit the brackets.

"literal value" Command line text that appears inside quotation marks should

be typed exactly as shown, including the quotation marks.

iii
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1 Getting started

What is HP BIOS Configuration Utility?

HP BIOS Configuration Utility (BCU) is a free utility that enables you to do the following:

● Read available BIOS settings and their values from a supported desktop, workstation, or notebook

computer

● Set or reset Setup Password on a supported desktop, workstation, or notebook computer

● Replicate BIOS settings across multiple client computers

Download the latest version of BCU from http://www.hp.com/go/clientmanagement.

System requirements

Table 1-1  Minimum hardware and software for clients

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, or Windows PE (version 4.0.1.1 or later)

NOTE: BIOS setting management is supported under Windows PE 3.x, 4.0, or 5.0. See WMI support required on page 4.

NOTE: Support of Windows XP and Windows Vista has been deprecated in BCU version 4.0.

Installation

Run the BCU SoftPaq to install its contents to the folder <PROGAMFILESDIR>\Hewlett-Packard

\BIOS Configuration Utility\, where <PROGAMFILESDIR> is the Program Files folder on the

target system (e.g. C:\PROGRAM FILES). The resulting files at the target folder include:

● BIOSConfigUtility.exe

● BIOSConfigUtility64.exe

● HPQPswd.exe

● HPQPswd64.exe

● Internet shortcut to BIOS Configuration Utility User Guide.pdf

What is HP BIOS Configuration Utility? 1
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2 Command line parameters

Use the following syntax to run BCU:

BIOSConfigUtility.exe <options>

—or—

BIOSConfigUtility64.exe <options>

The valid options are:

Parameter Description

/Get:"filename"

—or—

/GetConfig:"filename"

Gets the configuration data.

NOTE: If "filename" is empty, BCU writes configuration data to the output

console.

/Set:"filename"

—or—

/SetConfig:"filename"

Modifies the system BIOS configuration. Accepts only REPSET formatted files.

/cspwdfile:”filename”

—or—

/CurSetupPasswordFile:”filename”

—or—

/cpwdfile:”filename”

Specifies the current BIOS Setup Password by providing an encrypted password

file. Current password should be provided when changing BIOS settings or

password. Can specify only one current password file. Use HPQPswd.exe to

generate password file. See Password management on page 6 for additional

details on this utility.

NOTE: Requires BCU version 3.0.1.1 or later.

If using a BCU version earlier than 4.0.1.1, use /cspwdfile:”filename”.

/nspwdfile:”filename”

—or—

/NewSetupPasswordFile:”filename”

—or—

/npwdfile:”filename”

Specifies the new BIOS Setup Password by providing an encrypted password file.

To remove the password, use /npwdfile:””. Use HPQPswd.exe to generate

the password file. See Password management on page 6 for additional details

on this utility.

NOTE: Clearing the BIOS Setup Password will remove all BIOS Users.

Requires BCU version 3.0.1.1 or later.

If using a BCU version earlier than 4.0.1.1, use /nspwdfile:”filename”.

/?

—or—

/Help

Displays a help message.

/SetDefaults Sets BIOS settings to their default values.

NOTE: /SetDefaults does not change every possible value; also, it does not

change settings on an individual basis.

/verbose When used with /Set, displays details about each setting, such as success, the

reason for failure (warning), or failure code (error).

/WarningAsErr When used with /Set, displays details about each setting. Unlike /verbose,

any settings not applied due to warnings cause BCU to return program error code

13 instead of success.

2 Chapter 2   Command line parameters
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Parameter Description

NOTE: Requires BCU 3.0.11.1 or later. When both /verbose and /

WarningAsErr are used, /WarningAsErr will take precedence.

/Unicode Checks platform support for Unicode passwords only. If not supported, returns

error code 32. Use only in batch files; this command is not compatible with other

commands.

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/log Generates the log folder and log file default to the executable folder.

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/getvalue Gets the value of a given setting without using the config file.

Example: BCU.exe /getvalue:”Asset Tracking Number”

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

/setvalue Sets the value of a given setting without using the config file.

Example: BCU.exe /setvalue:”Asset Tracking 

Number”,”12345678”

NOTE: Requires BCU version 4.0.1.1 or later.

3

Proposta DOC TEC 05 (0815450)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3141



3 BIOS configuration

BCU is a Windows-based tool that lets you create standard configuration settings and deploy them across the

enterprise. By creating a configuration text file with only the setting you want to change, you can deploy it to

all systems in the enterprise. If a particular system does not support the specified setting, it will be ignored.

WMI support required

BCU requires HP custom WMI namespace and WMI classes (at the namespace root\HP\InstrumentedBIOS)

provided by BIOS. BCU will only support models with a WMI-compliant BIOS, which are most commercial HP

desktops, notebooks, and workstations.

Before running BCU, it is helpful to make sure that the HP BIOS WMI classes are in the namespace root\HP

\InstrumentedBIOS. When using BCU in WinPE, ensure that the WMI component is added to the boot image

using Microsoft® Deployment Image Servicing and Management (DISM) tool.

Replicated setup

To create, save, and deploy the configuration settings, complete the following procedure:

1. Run the program BIOSConfigUtility.exe using the /GetConfig:config.txt command-line

parameter.

2. Edit the file config.txt. Remove properties that you do not want to change and modify the other

properties.

NOTE: Some properties, such as model and manufacturer, are read-only. Such properties will be

ignored with a warning if specified during /SetConfig.

NOTE: If a property value has not changed in the input configuration file from its existing value in

BIOS, it will be skipped during /SetConfig. It is recommended to remove such settings during /

SetConfig operation.

NOTE: If a property name or value is invalid or does not exist on the client system, such settings will

be ignored with a warning during /SetConfig.

The following config.txt example shows a configuration file that changes some properties:

BIOSConfig 1.0

;

; Originally created by BIOS Configuration Utility

; Version 4.0.10.1

; Date="2015-03-20" Time="14:37:40" UTC="-5"

;

; Found 214 settings

Asset Tracking Number

CORPTAG001ABCDEF

4 Chapter 3   BIOS configuration
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Removable Media Boot

Enable

*Disable

Removable Media Write

Enable

*Disable

Enter Ownership Tag

property of company XYZ

Boot Order

Network Controller

PnP Device#1

Hard Drive (C:)

CD-ROM Drive

IDE CD-ROM Drive

Multibay Device (A: or CD-ROM)

Diskette Drive (A:)

USB device

Cover Lock

Unlock

*Lock

3. Run BIOSConfigUtility.exe with the /SetConfig:config.txt command-line parameter to apply

the settings contained in config.txt.

Important notes

● The /Set and /Get functionality is supported on select commercial desktop, mobile, and workstation

systems. Supported settings vary by model.

● In BCU version 4.0.1.1 and later, the first line of the configuration file must be the word “BIOSConfig”,

follow by the file format version, currently 1.0. For backwards compatibility, the word “English” is

accepted. This keyword is deprecated and support may be removed in the future. For BCU versions

earlier than 4.0.1.1, the first line must be the word “English”.

● The settings are indented with a tab character.

IMPORTANT: Indenting with space characters will not work.

● There is no space between /command: and the filename.

● Arguments containing spaces must be entered within quotes.

● For commands that contain two comma-separated arguments, there must not be a space before or

after the comma.

Replicated setup 5
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● Only password changes are guaranteed to take effect immediately and without a reboot. All other

settings might not take effect until after a reboot.

● The exact strings for some boot devices may vary between models. For example, the network controller

for Boot Order was identified with the tag “PNP Device #1” on one system and “Network Controller” on

newer systems. If your environment includes a mix of systems, then ensure that all known values for a

particular boot device are placed together in the list relative to the next type of boot device. See the

example above. Devices not found on the system are ignored. See the example above, noting that CD-

ROM is specified several different ways.

● It is recommended that you do not mix replicated setup changes with software updates that include

BIOS firmware updates. It is a best practice to perform each operation independently and to restart the

system between each operation. This procedure accommodates cases in which the internal structure of

BIOS configuration setting information changes between BIOS revisions.

Password management

BCU also has the ability to establish, modify, and remove the BIOS setup password. Use the HP Password

Encryption Utility (HPQPswd.exe) to create the password file needed to specify new or current password. It is

available at HP Client Management Solutions website at http://www.hp.com/go/clientmanagement. See HP

Password Encryption Utility on page 16 for password utility usage samples.

Use the following sample command to create a setup password on a system with no existing password:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"new password.bin"

Use the following sample command to modify the BIOS setup password use:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"new password.bin" /cspwdfile:"current

password.bin"

Use the following sample command to remove the BIOS setup password use:

BIOSConfigUtility.exe /nspwdfile:"" /cspwdfile:"current password.bin"

NOTE: A password change command can be combined with BIOS configuration, in which case the password

is modified before the configuration is applied.

BIOSConfigUtility.exe /set:"configuration.txt" /nspwdfile:"new

password.bin"

6 Chapter 3   BIOS configuration

Proposta DOC TEC 05 (0815450)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3144



Comments

BCU configuration files support adding comments by using the ‘;’ (semicolon) character. Any line that begins

with‘;’ is treated as a comment. The white space (including tab) in front of ‘;’ is ignored. The comment does

not carry over to the next line.

Example usage of comments:

BIOSConfig 1.0

; This file shows usage of comments in configuration files

; Below is an example of comments using semicolon at beginning of line

Sunday

; *Disable

; Enable

; Below is an example of comments using semicolon after white space 

(includes tab)

Monday

 ;*Disable

 ;Enable

; Below is an example where the semicolon is NOT considered as a comment.

Parallel Port

 IO=3BC; IRQ=7

 IO=378; NOT comment

Comments 7
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A Error codes

Table A-1  Error codes

Error code Description Notes

0 Success Operation succeeded.

1 Not Supported WMI result code – Setting is not supported on system.

2 Unknown WMI result code – Operation failed for unknown reason.

3 Timeout WMI result code – Operation timed out.

4 Failed WMI result code – Operation failed.

5 Invalid Parameter WMI result code – A parameter is missing or wrong type.

6 Access Denied WMI result code – Setting modification failed due to BIOS permissions.

10 Valid password not provided. BCU was unable to find a valid password on the command line in the

following cases:

● When attempting to change the password, the correct password

was not provided.

● When attempting to change the password, the new password did

not satisfy password requirements for the platform.

● When attempting to change setting values, the correct password

was not provided.

11 Config file not valid. BCU was unable to locate the configuration file or unable to read the file

at the specified path.

12 First line in config file is not the keyword

“BIOSConfig”.

First line in the configuration file must be the word “BIOSConfig”

followed by the file format version, currently “1.0”.

13 Failed to change setting. BCU failed to change one or more settings. Use /verbose or /

WarningAsErr to get status per setting.

14 BCU not ready to write file. Not used.

15 Command line syntax error. Possible reasons for this error include the following:

● Invalid command line option specified. Use /? or /Help for

available options.

● Invalid combination of command line options used.

● Multiple password files were specified. Only one new or current

setup password file can be provided on command line.

● No configuration file name was specified with /set.

● No file name was specified with /cspwdfile or /nspwdfile.

16 Unable to write to file or system. BCU was unable to connect to HP BIOS WMI. WMI classes are corrupted

or the system is not supported. See the section WMI support required

on page 4 for additional information.

17 Help is invoked. Show usage text.

8 Appendix A   Error codes
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Table A-1  Error codes (continued)

Error code Description Notes

18 Setting is unchanged. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS and do

not affect BCU return code.

19 Setting is read-only. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

20 Invalid setting name. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

21 Invalid setting value. This return code is returned by BCU on a per setting basis when /

verbose or /WarningAsErr options are specified. Settings with

this return code are skipped when BCU attempts to write to BIOS.

When /verbose is used, this return code generates a warning and

does not affect the BCU return code. If /WarningAsErr is used, it

results in BCU error code 13.

23 Unable to connect to HP BIOS WMI

namespace.

System not supported. Unable to connect to HP BIOS WMI namespace:

root\HP\InstrumentedBIOS. See the section WMI support required

on page 4 for additional information.

24 Unable to connect to HP WMI namespace. System not supported. Unable to connect to HP WMI namespace: root

\HP. See the section WMI support required on page 4 for additional

information.

25 Unable to connect to PUBLIC WMI

namespace.

System not supported. Unable to connect to PUBLIC WMI namespace:

root\CIMV2. Ensure that WMI service is enabled and running.

30 Password file error. Unable to read or decrypt the password file.

31 Password is not F10 compatible. If a platform does not support Unicode passwords, BCU can set and

change the password, but the password will not function in F10 Setup.

BCU must be used to change or clear it.

32 Platform does not support Unicode

passwords.

Returned when the /Unicode option is used to check for support.

33 No settings to apply found in Config file. Config file contains no settings or they are commented out.

9
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B Sample configuration file

This configuration file shows a partial list of the BIOS settings for an HP ZBook 15:

BIOSConfig 1.0

;

; Originally created by BIOS Configuration Utility

; Version: 4.0.1.1

; Date="2014-09-17" Time="09:39:33" UTC="-5"

;

; Found 244 settings

;

Manufacturer

Hewlett-Packard

Product Name

HP ZBook 15

System Board ID

1909

Universal Unique Identifier(UUID)

7FAC190ABD17E411A132884C5F06E0FF

Processor Type

Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ CPU

SKU Number

D5H49AV#ABA

Warranty Start Date

00/00/0000

Processor Speed

2.80GHz

Sunday

*Disable

Enable

Monday

*Disable

Enable

10 Appendix B   Sample configuration file
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Tuesday

*Disable

Enable

Wednesday

*Disable

Enable

Thursday

*Disable

Enable

Friday

*Disable

Enable

Saturday

*Disable

Enable

BIOS Power-On Time (hh:mm)

00:00

PCID Version

A3.00

System Configuration ID

A3008DD20303

Define Custom URL

Total Memory Size

16384 MB

Memory Slot 1 Information

Top - Slot 2 (under) Hynix/Hyundai 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 2 Information

Bottom-Slot 2(right) Samsung 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 3 Information

Top - Slot 1 (top) Hynix/Hyundai 4096 MB @ 1600 MHz

Memory Slot 4 Information

Bottom-Slot 1(left) Samsung 4096 MB @ 1600 MHz

Define Customized Boot Option

11
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Enter Feature Byte

3X47676J6S6b7M7Q7U7W7saBaw.BQ

Enter Build ID

13WWAVCW601#SABA#DABA

BIOS Date

06/24/2014

System BIOS Version

L70 Ver. 01.10

Serial Number

CND3220CMX

Video BIOS Revision

Intel(R) GOP Driver [5.0.1028]

Video BIOS Revision 2

nVidia 05/15/14

Keyboard Controller Version

94.51

Ownership Tag

Asset Tracking Number

Primary Battery Serial Number

13577 5/4/2013

Serial port

*Disable

Enable

Thunderbolt port

DisplayPort only

PCIe and DisplayPort

*PCIe and DisplayPort - require user approval for Thunderbolt 

legacy devices

Secondary Battery Serial Number

No Battery Present

Parallel port

*Disable

Enable

Flash media reader

12 Appendix B   Sample configuration file
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Disable

*Enable

USB Port

Disable

*Enable

Express Card Slot

Disable

*Enable

Smart Card

*Disable

Enable

WWAN FCC ID

No Device Present

WLAN FCC ID

PD96235ANH

Bluetooth FCC ID

PD96235ANH

System Board CT

PXXXXA2WV4PYXW

Product Family

103C_5336AN G=D L=BUS B=HP S=ELI

eSATA Port

Disable

*Enable

GPS FCC ID

No Device Present

MicroCode Revision

16

Language

*English

Francais

Deutsch

Espanol

Italiano

Dansk

13
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Nederlands

Suomi

Japanese

Norsk

Portugues

Svenska

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Custom Logo

*Disable

Enable

CD-ROM boot

*Disable

Enable

Fast Boot

Disable

*Enable

Backlit Keyboard Timeout

*5 secs.

15 secs.

30 secs.

1 min.

5 mins.

Never

SD Card boot

*Disable

Enable

Floppy boot

*Disable

Enable

PXE Internal NTC boot

*Disable

Enable

Legacy Boot Order

14 Appendix B   Sample configuration file
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mSATA Drive

Notebook Upgrade Bay

Notebook Hard Drive

USB Floppy

USB CD-ROM

USB Hard Drive

Notebook Ethernet

Dock Upgrade Bay

eSATA Drive

Boot Device 13

...

15
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C HP Password Encryption Utility

The HP Password Encryption Utility (HPQPswd.exe) accepts a password entered by the user, encrypts the

password, and then stores it in a file for use by the BIOS. This utility can be used in either command-line

mode or GUI mode. To run it in GUI mode, double click the executable or run without parameters.

HP recommends using a strong password to protect managed assets.

The following is a sample command to create a password file in silent mode:

HpqPswd.exe /s /p"12345678" /f"sample password.bin"

In this example, /p specifies the password and /f specifies the name and path of the encrypted file.

NOTE: Use the /? command to invoke help for additional information on the password utility.

HPQPswd.exe currently supports a maximum of 32 characters.

16 Appendix C   HP Password Encryption Utility
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Especificações do notebook HP ProBook 445 G7

 Imagem do produto

 Sistemas operacionais

 Processadores

 Placa de vídeo

 Monitor

 Armazenamento/unidades

 Memória

 Portas/slots

 Conexão em rede/comunicação

 Áudio/multimídia

 Teclados/dispositivos apontadores/teclas de função

 Software/segurança

 Energia

 Especificações físicas

Suporte ao Cliente HP - Base de Conhecimento

Página Inicial Produtos Softwares e drivers Diagnósticos Contato Suporte de Negócios   

Imagem do produto

  

 Explorar Comprar Suporte 

 Fazer login /  Registrar-se 
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Sistemas operacionais

Recurso Descrição

Pré-
instalado
(Windows)

Windows 10 Pro 64 (licença National Academic)

OBSERVAÇÃO: Alguns dispositivos de uso acadêmico são atualizados automaticamente

para o Windows 10 Pro Education através do Windows 10 Anniversary Update. Os
recursos variam.

Windows 10 Pro 64
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 64
Windows 10 Enterprise 64 (suporte via Web)

OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões

do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers e software atualizados e/ou
adquiridos separadamente ou atualizações do BIOS para tirar o máximo proveito da
funcionalidade do Windows. As atualizações automáticas do Windows 10 estão sempre
ativadas. Podem ser aplicadas taxas do provedor de serviços de Internet e exigidos
requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações.

Pré-
instalado
(outro)

FreeDOS 1.2

Precisa

de

ajuda?
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OBSERVAÇÃO: De acordo com a política de suporte da Microsoft, a HP não oferece suporte ao sistema

operacional Windows 8 ou Windows 7 em equipamentos configurados com processadores Intel e AMD de
sétima geração ou posteriores nem oferece drivers para Windows 8 ou Windows 7.

OBSERVAÇÃO: Os processadores com múltiplos núcleos foram projetados para melhorar o desempenho de

determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos de software se beneficiarão
necessariamente do uso dessa tecnologia. O desempenho e a frequência de clock variam de acordo com a
carga de trabalho dos aplicativos e as configurações de hardware e software. A numeração da AMD não
representa uma medida de desempenho superior. O desempenho de frequência burst máxima da AMD

varia de acordo com o hardware, o software e a configuração geral do sistema. A velocidade do

processador define o modo de desempenho máximo; os processadores funcionarão em velocidades mais
baixas quando no modo de otimização de bateria.

Processadores

Recurso Descrição

APU AMD Ryzen 3 4300U com placa de vídeo AMD
Radeon

2,7 GHz de clock básico, até 3,7 GHz de aumento máximo de
clock

Cache L3 de 4 MB
4 núcleos

APU AMD Ryzen 5 4500U com placa de vídeo AMD
Radeon

2,3 GHz de clock básico, até 4,0 GHz de aumento máximo de
clock

8 MB de cache L3
6 núcleos

APU AMD Ryzen 7 4700U com placa de vídeo AMD
Radeon

2,0 GHz de clock básico, até 4,1 GHz de aumento máximo de
clock

8 MB de cache L3
8 núcleos

Chipset Integrado ao processador

Placa de vídeo

Recurso Descrição

Integrada Gráficos AMD Radeon

Precisa

de

ajuda?
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OBSERVAÇÃO: Conteúdo de alta definição (HD) é necessário para visualizar imagens em alta definição. As

resoluções dependem dos recursos do monitor e das configurações de resolução e profundidade de cores.
A tela de privacidade integrada HP Sure View é um recurso opcional que deve ser configurado na compra e
foi projetado para funcionar na orientação paisagem.

Recurso Descrição

Compatível

Decodificação HD, DX12 e HDMI 1.4

OBSERVAÇÃO: Conteúdo de alta definição (HD) é necessário para visualizar imagens em

alta definição.

Monitor

Recurso Descrição

Monitor não
sensível ao
toque

35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal HD SVA eDP antirreflexo com retroiluminação por LED slim, 220
cd/m², 45% NTSC (1366 x 768)

35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal HD SVA eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 220 cd/m², 45% NTSC para câmera HD (1366 x 768)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal HD SVA eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 220 cd/m², 45% NTSC para câmera HD e IR (1366 x 768)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD IPS eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 250 cd/m², 45% NTSC (1920 x 1080)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD IPS eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 250 cd/m², 45% NTSC para câmera HD (1920 x 1080)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD IPS eDP antirreflexo com retroiluminação por LED
slim, 250 cd/m², 45% NTSC para câmera HD e IR (1920 x 1080)
35,56 cm (14,0 pol.) na diagonal FHD eDP e PSR antirreflexo com retroiluminação por
LED plano, 1000 cd/m², 72% NTSC para privacidade da webcam HD (1920 x 1080)

OBSERVAÇÃO: Compatível com moldura fina.

HDMI 1.4 Suporta resoluções de até 4K a 30 Hz

Armazenamento/unidades

Recurso Descrição

Precisa

de

ajuda?
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OBSERVAÇÃO: Para unidades de estado sólido ou de disco rígido, GB = 1 bilhão de bytes; TB = 1 trilhão de

bytes. A capacidade formatada real é menor. Até 30 GB (no Windows 10) são reservados para o software
de recuperação do sistema.

OBSERVAÇÃO: Devido à natureza de alguns módulos de memória de terceiros fora do padrão industrial,

recomendamos o uso de memória da marca HP para garantir a compatibilidade. Se as velocidades de
memória forem variadas, o sistema será executado na velocidade de memória mais baixa.

Recurso Descrição

Armazenamento principal em unidade de estado sólido M.2

SSD SATA 128 GB M.2 TLC

SSD 256 GB PCIe NVMe M.2 econômico
SSD 512 GB PCIe NVMe M.2 TLC
SSD 512 GB PCIe NVMe M.2 econômico

Discos rígidos SATA principais
500 GB 7200 RPM

1 TB 5400 RPM

Memória

Recurso Descrição

Padrão

DDR4-PC4 SODIMMS

Compatível com memória de canal duplo
(2) Slots SODIMM de canal duplo (os dois slots podem ser acessados e atualizados pelo
cliente)

Configurações

32 GB DDR4-3200 SDRAM (16 GB x 2)

16 GB DDR4-3200 SDRAM (8 GB x 2)
16 GB DDR4-3200 SDRAM (16 GB x 1)
12 GB DDR4-3200 SDRAM (8 GB x 1 e 4 GB x 1)
8 GB DDR4-3200 SDRAM (8 GB x 1)
8 GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB x 2)
4 GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB x 1)

Máximo 32 GB

Portas/slots

Precisa

de

ajuda?
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Recurso DescriçãoRecurso Descrição

Portas

(1) Conector USB 3.1 Type-C Gen 1 (fornecimento de energia, DisplayPort)

(2) USB 3.1 Gen 1
(1) USB 2.0 (porta alimentada)
(1) RJ-45
(1) Conector combinado de fone de ouvido/microfone
(1) Porta de alimentação CA
(1) HDMI 1.4

OBSERVAÇÃO: Cabo HDMI vendido separadamente.

Slot
(1) Trava de segurança padrão

(1) Leitor de cartão SD (suporta SD, SDHC e SDXC)

Conexão em rede/comunicação

Recurso Descrição

Rede
local
sem fio
(WLAN)

Combinação Intel Dual Band Wireless-AC 9260 802.11ac (2x2) Wi-Fi e Bluetooth 5, sem vPro

Combinação Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX200 802.11ax (2x2) e Bluetooth 5, sem vPro
Combinação Realtek RTL8822CE Wi-Fi 802.11ac (2x2) e Bluetooth 5

OBSERVAÇÃO: É necessário ter um ponto de acesso sem fio e serviço de Internet (não

incluídos). A disponibilidade dos pontos de acesso públicos sem fio é limitada. As
especificações da WLAN 802.11 são provisórias, não finais. Se as especificações finais
forem diferentes das especificações provisórias, a capacidade de comunicação do
notebook com outros dispositivos WLAN 802.11 poderá ser afetada.

Ethernet

NIC Realtek RTL8111EP 10/100/1000 GbE

OBSERVAÇÃO: O termo "10/100/1000" ou "Gigabit" Ethernet indica conformidade com o

padrão IEEE 802.3ab para Gigabit Ethernet e não implica velocidade de operação real de 1
Gb/s. Para transmissão de alta velocidade, são necessários conexão a um servidor Gigabit
Ethernet e infraestrutura de rede.

Áudio/multimídia

Recurso Descrição

Precisa

de

ajuda?
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Recurso Descrição

Áudio
Microfone integrado (mono ou matriz dupla)

(2) Alto-falantes estéreo integrados

Alimentação do alto-
falante

2 W/4 ohm por alto-falante

Câmera

Câmera HD 720p

Câmara HD e IR 720p (vendida separadamente)

OBSERVAÇÃO: Conteúdo de alta definição (HD) é necessário para visualizar

imagens em alta definição.

Teclados/dispositivos apontadores/teclas de função

Recurso Descrição

Teclado
premium HP

Resistente a derramamentos com função de retroiluminação opcional

OBSERVAÇÃO: O teclado com iluminação é um recurso opcional que deve ser

configurado no momento da compra.

Dispositivo
apontador

Clickpad com suporte a gestos multitoque

Teclas de
função

Teclas de função

F1 – Alternar tela
F2 – Sem função ou liga/desliga SureView
F3 – Diminuir brilho
F4 – Aumentar brilho
F5 – Áudio mudo
F6 – Diminuir volume
F7 – Aumentar volume
F8 – Microfone mudo
F9 – Sem função ou alternar retroiluminação
F10 – Num lock
F11 – Alternar Wi-Fi
F12 – Suspender
Funções ocultas
Fn + R - Break
Fn + S - System Rq
Fn + C - Scroll Lock

Precisa

de

ajuda?
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Software/segurança

Recurso Descrição

BIOS

HP BIOSphere Gen5 (disponível em plataformas selecionadas com processadores de
oitava geração)

HP Sure Start Gen5 (disponível em plataformas selecionadas com
processadores de oitava geração)
HP DriveLock/HP Automatic DriveLock
Atualização de BIOS via rede
Autenticação na inicialização
Segurança do registro mestre de inicialização
Secure Erase (métodos descritos na publicação especial 800-88 do National
Institute of Standards and Technology)
Autenticação na pré-inicialização
Módulo Absolute Persistence

OBSERVAÇÃO: O agente Absolute é ativado quando os clientes ativam

uma assinatura adquirida. As assinaturas podem ser adquiridas para
períodos de vários anos. O serviço é limitado; consulte a Absolute para
disponibilidade fora dos EUA. A Garantia de Recuperação Absolute é uma
garantia limitada. Certas condições se aplicam. O Data Delete é um
serviço opcional fornecido pela Absolute Software. Se for utilizado, a
Garantia de Recuperação se tornará nula e sem efeito. Para usar o
serviço Data Delete, os clientes devem primeiro assinar um contrato de
pré-autorização e obter um PIN ou adquirir um ou mais tokens RSA
SecurID da Absolute Software.

Comunicação/conectividade HP Connection Optimizer

Software de valor agregado
HP

Suporte às teclas de acesso HP

HP Image Assistant
HP Jumpstart
HP Support Assistant (requer Windows e acesso à Internet)
Software HP Noise Cancellation

Produtos Microsoft Compre o Office (vendido separadamente)

Precisa

de

ajuda?
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Recurso Descrição

Capacidade de
gerenciamento

Pacotes de drivers HP (disponíveis para download)

HP System Software Manager (SSM) (disponível para download)
Utilitário de configuração do BIOS HP (BCU) (disponível para download)
HP Client Catalog (disponível para download)
Kit de integração de gerenciamento HP Gen3 para Microsoft SCCM (disponível
para download)

OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre software de gerenciamento,

acesse a página de soluções de gerenciamento de clientes HP.

Segurança

HP Client Security Manager Gen5 (requer Windows e disponível em plataformas
selecionadas)

Sensor de impressão digital HP (vendido separadamente ou como recurso
opcional)
Microsoft Defender (aceitação e conexão com a internet necessárias para
atualizações)
Para Windows 10, Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (Infineon SLB9670)
Certificação Common Criteria EAL4+

Outros recursos de
segurança padrão

Ativação/desativação de porta serial, USB (via BIOS)

Senha de inicialização (via BIOS)
Senha de configuração (via BIOS)
HP Sure Click (disponível em plataformas HP selecionadas; suporta Internet
Explorer, Google Chrome e Chromium)
HP Sure Sense (requer Windows)
Suporte para dispositivos com cadeados e trava de cabo de chassi

Energia

Recurso Descrição

Precisa

de

ajuda?
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Recurso Descrição

Fonte de
alimentação

Adaptadores

Adaptador CA HP Smart 65 W externo
Adaptador CA HP Smart 65 W EM externo
Adaptador HP Smart 65 W USB Type-C
Adaptador CA HP Smart 45 W externo
Adaptador USB Type-C HP Smart 45 W
Cabos de força
Plugue de 3 fios - 1 m (3,28 pés)
Plugue de 3 fios - 1,8 m (5,9 pés)
Plugue de 2 fios - 1 m (3,28 pés)
Cabo de força formato cabeça de pato - 1 m (3,28 pés)
Cabo de força formato cabeça de pato - 1,8 m (5,9 pés)

OBSERVAÇÃO: A disponibilidade pode variar conforme o país/região.

Bateria principal

HP íon-lítio de 3 células, longa vida, 45 Wh

OBSERVAÇÃO: A bateria é interna e não pode ser substituída pelo cliente.

Manutenção pela garantia.

Peso da bateria 0,22 kg (0,49 lb.)

Especificações físicas

Recurso Descrição

Peso

A partir de 1,6 kg (3,53 lb.)

OBSERVAÇÃO: O peso varia de acordo com a configuração e os componentes.

Dimensões (L x P x A) 32,41 x 23,77 x 1,80 cm (12,76 x 9,36 x 0,71 pol.)

Precisa

de

ajuda?
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Opções adicionais de suporte

Faça uma pergunta na nossa página

de Comunidade de Suporte HP

Ir agora

Entre em contato com um de nossos

agentes de suporte

Contate-nos

País/região:  Brasil 

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com

investidores

Impacto sustentável

Relações Públicas

(POR)

A Oficina

Como comprar

Loja Online

Ligue para um

revendedor HP

Encontre um

revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Registrar seu produto

Verificar o status do

reparo

Parceiros da HP

Programa HP Partner

First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

Permaneça conectado

    

Por favor, ajude-nos a melhorar fornecendo comentários sobre a sua ex

Este documento foi útil?

Sim Não

Precisa

de

ajuda?
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Recalls |  eciclagem de produtos |  Acessibilidade |  Mapa do site |  Privacidade |  Termos de uso |

Opções de cookies e anúncios

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
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Executive summary 
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI is a firmware (BIOS) feature, present on some HP Workstation models, to 
download and execute HP PC Hardware Diagnostics UEFI, and to upload results.

Overview of Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI 
The Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI feature consists in a BIOS wrapper that initializes the network interface, 
sets up a RAM disk, downloads the HP PC Hardware Diagnostics UEFI package from a pre-configured server, verifies its 
digital signature, executes it, optionally uploads the diagnostics logs to a separate pre-configured server, and reboots.

The diagnostics package can be downloaded from hp.com or from a customer server. Results can be uploaded to a 
customer-defined repository. No local storage (such as a disk drive or USB stick) is required to run the diagnostics from 
the network�

Diagnostics can be run on demand in interactive mode, from the BIOS Startup menu (Esc) or from Computer Setup (F10), 
and can also be run unattended, following a schedule. The actual set of diagnostics to run is also configurable.

Notes:
• The ability to execute existing BIOS resident and off-line HP PC Hardware Diagnostics UEFI (from a disk drive or removable media) is 

not altered.

• Only English is supported in the initial release (October 2016). 
 

Network configuration settings 
To connect to the network, download the diagnostics, and upload log files, the network settings must first be configured. 
To modify network settings, go to Main > Network Configuration Settings in HP Computer Setup (F10 Setup). Note that 
some older models used Advanced > Network Configuration Settings�
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By default, the workstation is set to obtain its configuration automatically via DHCP. Depending on your network 
configuration, it may be necessary to set a proxy server to download the diagnostics package from hp.com

The complete list of network configuration settings is:

Item Description

Proxy Server Check box to enable a proxy server

Edit Proxy Server URL for the proxy server

Test BIOS Update network configuration Immediate test, trying to reach the BIOS update server 

(no update occurs)
IPv4 Configuration Automatic or Manual

IPv4 Address Static IPv4 address, e.g. 192.168.1.42

IPv4 Subnet Mask Static IPv4 netmask

IPv4 Gateway Static IPv4 gateway address

DNS Configuration Automatic or Manual
DNS Addresses List of DNS servers

Data transfer timeout Timeout value in seconds

Force HTTP no-cache Checkbox to disable HTTP caching

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI settings
To modify settings for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI settings, go to Advanced > Remote HP PC Hardware 

Diagnostics > Settings in HP Computer Setup (F10 Setup).
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The configurable options are:

Diagnostics Download URL indicates where to download the diagnostics package from: HP or a customer repository. If 
Custom URL is selected, the Custom Download Address field lets you enter the actual URL. See Setting up a repository 
below for details on how to host your own diagnostics package.

Diagnostics logs can only be uploaded to a customer-defined repository. The Custom Upload Address field lets you 
specify where to upload the logs. This can be an FTP server, or an HTTP server that allows uploads. (HTTPS is not 
supported at this time.) You can also configure an upload username and password, either in the corresponding fields 
Username and Password, or directly in the URL defined in Custom Upload Address (e.g. http://user:password@server.
com/path/to/upload). Note that these are stored in plain text. Logs are uploaded as individual files. The filename format 
is: <serial number>_<log name>_<SKU number>_<timestamp>.log. Note that you can also save the diagnostics logs to local 
media when running in interactive mode, see Saving the diagnostics logs below for details.

By default, diagnostics are only run on demand. You can set up periodic execution by setting Scheduled Execution to 

Enable, and then by setting Frequency to the desired value (Daily, Weekly, or Monthly). When the unit reboots, it checks 
if the elapsed time since the last completed diagnostics run has been long enough, and triggers a new run if that is the 
case. Note that the BIOS does not trigger a reboot after the specified delay has elapsed, but waits until the next reboot to 
check if it should run remote diagnostics.

You can also force a one-time diagnostics run on the next reboot by setting Execute on Next Boot to Enable. The setting 
automatically resets to Disable after diagnostics have run.

Last Execution Result lets you view the date, time, and return value of the last attempted diagnostics run. The BIOS itself 
does not report how many tests passed or failed, that information is only available from the diagnostics logs.

In Advanced > Remote HP PC Hardware Diagnostics, Execute Remote Diagnostics starts an immediate diagnostics run in 
interactive mode. Note that any unsaved BIOS settings are lost (if you modify settings, you must save and restart to apply them).
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The complete settings are:

Item Description

Diagnostics Download URL HP or Custom URL

Custom Download Address URL for the diagnostics package

Custom Upload Address URL for uploading diagnostics logs

Username Upload username, if necessary. Stored as plain-text

Password Upload password, if necessary. Stored as plain-text

Scheduled Execution Enable or Disable

Frequency Daily, Weekly, or Monthly

Execute on Next Boot Enable or Disable
Last Execution Result Displays timestamp and status of last attempt to run diagnostics

The associated WMI settings are:

These settings can be modified programmatically using the integrated “Replicated Setup” menu in Computer Setup, using 
the HP BIOS Configuration Utility (BCU), or using WMI-capable scripting tools such as PowerShell or Windows Script Host.

Remote HP PC Hardware Diagnostics Custom Client Upload Url

Remote HP PC Hardware Use Custom Download Url

*Disable

Enable

Remote HP PC Hardware Diagnostics Custom Client Download Url

Remote HP PC Hardware Diagnostics Scheduled Execution Enabled

*Disable

Enable

Remote HP PC Hardware Diagnostics Scheduled Execution Frecuency

Daily

*Weekly

Monthly

Remote HP PC Hardware Diagnostics Upload Server Username

Remote HP PC Hardware Diagnostics Upload Server Password

Remote HP PC Hardware Diagnostics Execute On Next Boot

*Disable

Enable
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Running the diagnostics
When running Remote HP PC Hardware Diagnostics, the BIOS first initializes the network interface and sets up its TCP/IP 
stack. Next, it downloads the diagnostics package:

Once the package is downloaded, the BIOS starts executing it. When downloaded for the first time from the HP URL, the 
diagnostics application displays its End User License Agreement, which you must accept to use it. From that point on, the 
user interface is the same as when running HP PC Hardware Diagnostics UEFI from local media. 

Saving the diagnostics logs
You can upload the diagnostics logs using the BIOS settings described in the previous section. When you run diagnostics 
in interactive mode, you can also save the logs to local media by selecting Test Logs > Save Logs from the main menu, 
and then selecting a file system on which to save the logs.
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Setting up a repository
If you wish to download the diagnostics package from your own server (unmodified or with your own factory.xml file), you 
can download HP’s version from a Softpaq, and then copy it to your server. Check the download section for your model on 
hp.com.

After setting up an FTP or HTTP server, you should create a subdirectory that will be used to store the diagnostics 
package. This subdirectory can be a virtual or physical directory that is located anywhere in the directory hierarchy that 
is accessible via HTTP or FTP. The specific name used for the directory and file is at your discretion; for example, if the 
server’s host name is www.server.com, then a simple approach would be to create a virtual directory at www.server.

com/hpdiagnostics and the Diagnostics Download URL would then be in the form http://www.server.com/hpdiagnostics/

HpSysDiags.tar�

The domain portion of the URL is not case-sensitive; thus http://example.com and HTTP://EXAMPLE.COM are treated as 
being the same.

The path portion of the URL is generally case-sensitive on UNIX or Linux® platforms, regardless of the web server 
deployed, and is generally not case-sensitive on Windows platforms, again regardless of the web server deployed. Thus, 
if running Apache on Linux®, for example, http://example.com/bios and http://example.com/BIOS are generally not 
treated as being the same; however, if running IIS on Windows, http://example.com/bios and http://example.com/BIOS 
are generally treated as being the same. Any case-sensitivity is determined by the HTTP or FTP server, not by the HP 
workstation downloading the diagnostics package or uploading the log.

Modifying the diagnostics package
The diagnostics package (HpSysDiags.tar) is generated with the UNIX .tar format. It includes the diagnostics executable 
(HpSysDiags.efi, which must be the same base name as for the .tar file) and a configuration file (factory.xml) for 
unattended use.

Diagnostics configuration file
Here is a sample factory.xml configuration file, which runs the memory test once for one minute (-scmems  
–scmemtime=1), and then runs the SMART disk drive check (-scsmart):

You can modify this example to define your own set of tests, as follows:

The attributes FileName=“HpSysDiags.efi” and Exception=“false” must be present in this exact form.

The Loop attribute lets you specify how many times a given test will run.

<TEST Name=”System Check Test Scenario” Mode= “Sequential” Loop =”1”>

<TEST Name=”System Diagnostics”

Loop=”1”

FileName=”HpSysDiags.efi”
Exception=”false”

Arguments=”-scmems –scmetime=1 –scsmart”

/>

</TEST>
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Arguments specifies which tests to run from the following list:

Argument Description

-scldst Runs the Long DST Test
-scrawdisk Runs the Raw Drive Read Test
-scsdst Runs the Short DST Test
-scsmart Runs the SMART Hard Drive Check
-sccdst Runs the SMART Conveyance Test
-scdrv=x Allows selection of Hard Drives to use during testing 

–scdrv=all    Runs on all detected Hard Drives 

–scdrv=hhh    Hex bitmask of drives to run

(0000000000000001 runs on drive 1)
-scmeml Runs the Extensive Memory Test
-scmems Runs the Quick Memory Test
-scmemf Runs the Fast Memory Test
-scmemtime= Specifies the Memory test maximum time in minutes
-sccpu Runs the Processor Check
-scpci Runs the PCI Device Read Test
-scusball Runs the USB Port Check in field mode
-scvidf Runs the Fast Video Memory Test
-scvids Runs the Quick Video Memory Test
-scvidl Runs the Extensive Video Memory Test
-scvmemtime= Runs the Quick or Extensive Video Memory Test with a defined test time in 

minutes

-scvidl -scvmemtime=5   Runs the extensive Video 

                                                               Memory Test for 5 minutes
-lang Specify language, see options below

The -lang parameter lets you specify the display language in HP PC Hardware Diagnostics UEFI (it does not modify the 
BIOS language). Options are:

Value Language
Eng English
Ara Arabic
Bul Bulgarian
Chs Chinese
Cze Czech
Dan Danish
Deu Deutsch
Dut Nederlands
Esp Spanish
Est Estonian
Fin Finnish
Fra French
Gre Greek
Heb Hebrew
Hrv Hrvatski aka. Croatian
Hun Hugarian
Ita Italian
Jpn Japanese
Kor Korean
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Value Language
Lav Latvian
Lit Lithuanian
Nor Norwegian
Pol Polish
Pop Portuguese (Portugal)
Por Portuguese (Brazil)
Ron Romanian
Rus Russian
Slk Slovak
Slv Slovenian
Srp Serbian

Swe Swedish
Tha Thai

Tur Turkish
Ukr Ukranian
Zho Chinese
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4AA6-9968ENW, August 2017

Technical white paper | Configuration of Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Related documents
Technical white paper - HP PC F10 Setup overview, 2012, 2013, and 2014 Business Notebooks, Desktop PCs, and 
Workstations, http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2078ENW.pdf

HP BIOS Configuration Utility (BCU) – User Guide, https://whp-hou4.cold.extweb.hp.com/pub/capssoftpaq/cmit/
whitepapers/BIOS_Configuration_Utility_User_Guide.pdf

HP PC Hardware Diagnostics home page, http://hp.com/go/techcenter/pcdiags

Brief – Reduce your downtime with HP PC Hardware Diagnostics, http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-
3192ENW.pdf

Libarchive copyright notice
The Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI binary is statically linked to the libarchive library (http://libarchive.org/), 
which is subject to the following copyright notice:

Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle and libarchive authors. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:

1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in this 
position and unchanged.
2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution.  
 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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Notebooks HP - O HP Battery Alert aparece antes da
inicialização do Windows

 Capacidade de armazenamento da bateria

 Diferenças entre as mensagens da bateria primária e secundária

 Resolver o erro da mensagem do Battery Alert

 Perguntas frequentes

Este documento se refere aos notebooks HP com a Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) HP, lançada no final de 2008.

Na inicialização, os utilitários da HP executam uma validação do sistema. Uma vez que seu computador tenha passado nessa
verificação, os utilitários executam em seguida uma verificação na bateria, examinando a capacidade restante da bateria
primária, assim como de qualquer bateria secundária instalada.

Para confirmar se os resultados da bateria são precisos, atualize o BIOS para a versão mais recente e execute o
teste de bateria novamente na configuração de UEFI ou HPSA. Para obter mais informações sobre como
atualizar o BIOS, consulte o documento de suporte ACIMA Atualizar o BIOS (Notebooks) ou Atualizar o BIOS

(Desktops) para obter instruções específicas.

A capacidade de armazenamento da bateria é a quantidade de energia que ela pode armazenar para alimentar um
dispositivo portátil, como um notebook. Quanto menor a capacidade de armazenamento de uma bateria, menor o tempo que
ela poderá alimentar um dispositivo portátil. Todas as baterias recarregáveis gradualmente perdem a capacidade de
armazenamento. Essa perda de capacidade (obsolescência) é irreversível e não pode ser restaurada. A capacidade máxima de
armazenamento de uma bateria nova pode ser muito diferente da capacidade máxima de armazenamento de uma bateria
após um ano de uso.

Se o sistema detectar que a capacidade de armazenamento da bateria está muito baixa, um alerta será
exibido:

Suporte ao Cliente HP - Base de Conhecimento

Página Inicial Produtos Softwares e drivers Diagnósticos Contato Suporte de Negócios   

Capacidade de armazenamento da bateria

  

 Explorar Comprar Suporte 

 Fazer login /  Registrar-se 
TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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A mensagem será exibida por 15 segundos e depois desaparecerá conforme o processo normal de
inicialização continua.

Se Bateria primária (interna) (601) aparecer na mensagem de alerta, significa que a capacidade de armazenamento medida
da bateria primária (interna) está abaixo de 25% da capacidade de armazenamento original. O número “601” indica o
código de erro associado que é registrado no log do sistema.

Se Bateria secundária (externa) (602) aparecer na mensagem de alerta, significa que a capacidade de armazenamento
medida da bateria secundária (externa) está abaixo de 25% da capacidade de armazenamento original. O número “602”
indica o código de erro associado que é registrado no log do sistema.

Para resolver o erro de uma mensagem do Battery Alert, execute o Teste de Bateria no ambiente Diagnóstico do Sistema (F2)
e calibre a bateria para obter melhor desempenho.

Para acessar o Teste de bateria do diagnóstico do sistema HP, ligue o computador e logo em seguida pressione
a tecla esc para exibir o Menu de Inicialização. Pressione a tecla Diagnóstico do Sistema F2 e selecione a

opção Teste de Bateria .

Consulte Testar e calibrar a bateria (Windows 8), Testar e calibrar a bateria (Windows 7)ou Testar a bateria (Windows

Vista) para instruções mais detalhadas.

Ilustração A:Ilustração A:

HP Battery Alert

O sistema detectou que a capacidade de armazenamento da bateria informada abaixo está muito baixa.
Para obter o desempenho ideal, essa bateria pode precisar ser substituída.
Bateria primária (interna) (601)
ENTER - Continuar a inicialização
Para obter mais informações, visite: www.hp.com\go\techcenter\startup (em inglês).

Diferenças entre as mensagens da bateria primária e secundária

Resolver o erro da mensagem do Battery Alert

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes: Por que a HP oferece o Battery Alert?

Perguntas frequentes: O que é “capacidade de armazenamento” e o que significa

quando esta está “muito baixa”?

Perguntas frequentes: Para onde a URL da mensagem do Battery Alert me levará?

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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Perguntas frequentes: Quando verei a mensagem do HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: O HP Battery Alert pode ser desativado?

Perguntas frequentes: Posso ignorar ou evitar a mensagem do HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: O que devo fazer depois de ver a mensagem do HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: E se eu continuar a usar a bateria depois de ver a mensagem do

HP Battery Alert?

Perguntas frequentes: Quais modelos de notebook da HP são compatíveis com o HP

Battery Alert?

Perguntas frequentes: Quais sistemas operacionais são compatíveis com o HP Battery

Alert?

Perguntas frequentes: Há alguma diferença entre o HP Battery Alert em notebooks

empresariais e os do consumidor?

Perguntas frequentes: Como ocultar ou exibir novamente a URL da mensagem do HP

Battery Alert?

Perguntas frequentes: Qual é a duração da garantia da bateria?

Perguntas frequentes: E se eu achar que a bateria não está funcionando ou tendo um

bom desempenho?

Perguntas frequentes: Como obter uma bateria de reposição (nova)?

Perguntas frequentes: Qual é a diferença entre o HP Battery Alert e o HP Battery Check?

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI

Proposta DOC TEC 05 (0815450)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3180

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


22/10/2020 Notebooks HP - O HP Battery Alert aparece antes da inicialização do Windows | Suporte ao cliente HP®

https://support.hp.com/br-pt/document/c02467166 4/5

Opções adicionais de suporte

Faça uma pergunta na nossa página

de Comunidade de Suporte HP

Ir agora

Entre em contato com um de nossos

agentes de suporte

Contate-nos

País/região:  Brasil 

Sobre nós

Fale com a HP

Carreiras

Relações com

investidores

Impacto sustentável

Relações Públicas

(POR)

A Oficina

Como comprar

Loja Online

Ligue para um

revendedor HP

Encontre um

revendedor

Suporte

Download de drivers

Suporte e solução de

problemas

Comunidade

Registrar seu produto

Verificar o status do

reparo

Parceiros da HP

Programa HP Partner

First

Portal dos parceiros

Desenvolvedores

Permaneça conectado

    

Por favor, ajude-nos a melhorar fornecendo comentários sobre a sua e

Este documento foi útil?

Sim Não

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI

Proposta DOC TEC 05 (0815450)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3181

https://h30487.www3.hp.com/
https://support.hp.com/br-pt/contact-hp
https://www8.hp.com/br/pt/hp-information/index.html
https://www8.hp.com/br/pt/contact-hp/contact.html
https://jobs.hp.com/en-us/
https://investor.hp.com/home/default.aspx
https://www8.hp.com/br/pt/hp-information/environment/programs.html
https://press.hp.com/us/en.html
https://garage.hp.com/us/en.html
https://store.hp.com/br-pt/default/
https://www8.hp.com/br/pt/contact-hp/shopping.html
https://locator.hp.com/br/pt/?ml___lang=pt-br%20(1)&ml___region=br
https://support.hp.com/br-pt/
https://support.hp.com/br-pt/drivers
https://support.hp.com/br-pt/
https://h30487.www3.hp.com/
https://register.hp.com/americas/flowPage/registration/index.do?execution=e1s1&cc=br&lang=pt
https://h20212.www2.hp.com/Cso_Status/CsoStatus.aspx?lc=pt&cc=br
https://www8.hp.com/br/pt/hp-information/hp-partner-first/overview.html
https://partner.hp.com/login
https://developers.hp.com/
http://www.facebook.com/HPBrasil
https://twitter.com/hpbrasil
http://www.youtube.com/hp
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


22/10/2020 Notebooks HP - O HP Battery Alert aparece antes da inicialização do Windows | Suporte ao cliente HP®

https://support.hp.com/br-pt/document/c02467166 5/5

Recalls |  eciclagem de produtos |  Acessibilidade |  Mapa do site |  Privacidade |  Termos de uso |

Opções de cookies e anúncios

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Precisa

de

ajuda?

TESTE A VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
BATERIA
CLIQUE AQUI
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Declaração Parceiro Autorizado HP First Tier – Cliente Final - BDI 16076-Plugnet Comércio e Representações Ltda.-TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

HP Brasil Indústria e Comércio de 
Equipamentos Eletrônicos Ltda. 
Alameda Xingu, n.º 350, 8º andar  
Alphaville Industrial, Barueri/SP  
CEP: 06455-030 
Brasil 

declaração 

 
Barueri, 20 de outubro de 2020 

 
 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
Assunto:  
PREGÃO /RFP Nº 75/2020 
 
BDI 16076 
 
 
A HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
LTDA. (HP), em atendimento ao quanto solicitado pelo Parceiro HP Plugnet 
Comércio e Representações Ltda., declara que: 
 
A empresa Plugnet Comércio e Representações Ltda., inscrita no CNPJ 
02.213.325/0001-88 sediada na RUA GENERAL ABREU E LIMA, 222, ROSARINHO, 
RECIFE, PERNAMBUCO - CEP 52041-042, é um PARCEIRO AUTORIZADO HP, PARA 
COMPRA DIRETA DE PRODUTOS DA HP, estando apto a comercializar as linhas de 
produtos HP de nossa fabricação descritas abaixo. 
 
Produtos: 
 
1H9A8LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – garantia padrão do Fabricante. 
 
1H9M1LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – garantia padrão do Fabricante. 
 
1H9A7LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – garantia padrão do Fabricante. 
 
2XM34AA#AC4 - HP V24b 23.6-inch monitor – garantia padrão do Fabricante. 
 
5TW10AA#AC4 - HP USB-C Dock G5 BRZL – garantia padrão do Fabricante. 
  
Declaramos ainda que, os produtos HP ProBook 445 G7 Notebook PC, 
1H9M1LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC, 1H9A7LA#AC4 - HP 
ProBook 445 G7 Notebook PC: 
 

· Possui BIOS do mesmo Fabricante 
· Possui BIOS UEFI versão 2.4 (minimo) 
· O BIOS do equipamento é do tipo flash memory, não volátil e 

reprogramável 
· O BIOS Possui interface grafica com navegação utilizando mouse ou 

teclado, disponivel em mais de 3 idiomas (Portugues, Espanhol, Ingles, 
etc). 

· O BIOS do equipamento foi lançado a partir de 2011 e está sendo 
entregue com a versão mais atual disponível 

· O BIOS tem capacidade de atualização diretamente pela interface 
grafica da BIOS 

           PSH
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· O BIOS suporta boot por pendrive ou disco conectado a uma porta 
USB 

· O BIOS com possibilidade de inserção de código de identificação do 
equipamento (número de registro patrimonial, por exemplo) dentro da 
própria BIOS, com extensão mínima de 12 dígitos, sendo tais 
informações recuperáveis por software de gerenciamento como 
Microsoft SCCM; 

· Possui ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS ou por 
teclas de função (F1...F12) para execução com capacidade de executar 
teste de processador, memória RAM, saúde do disco rígido ou SSD, 
interface de rede, interface gráfica e portas USB. A mensagem de erro 
é suficiente para abertura de chamado em garantia 

· BIOS com compatibilidade e atendendo ao padrão de inventário de 
software SCCM, Landesk, Altiris e similares possibilitando captura das 
informações da BIOS como o serial do equipamento, o número de 
patrimônio (quando configurado) e configuraçoes de hardware (CPU, 
Memória, armazenamento,etc) 

· Possui na BIOS senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco 
rígido. 

· Pela BIOS é possivel permitir ou bloquear acesso aos periféricos de 
conexão com o ambiente externo por exemplo: Placa de Rede, Modem, 
Bluetooth, DVD+/-RW, etc.; 

· Possui placa mãe do Fabricante 

· Placa mãe junto com a BIOS possui emissão mensagens de relativas 
aos diagnósticos de problemas e funcionamento do computador 

· Possui desativação automática do alto falante quando ocorrer a 
conexão de um fone de ouvido 

· Possui suporte plug & play 
· Possui ACPI 1.0, 2.0 ou 3.0 
· Possui memória RAM totalmente compatível com o processador e placa 

mãe; 
· A placa mãe possui controladora de memória com suporte à tecnologia 

Dual Channel; 
· Placa mãe com capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de 

armazenamento após tempo determinado pelo usuário e reiniciar por 
acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse e possui 
função de economia de energia 

· Controladora de Rede integrada à placa mãe, com padrões Ethernet, 
Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet (10/100/1000), autosense, full-
duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software. 

· Pode ser desligado ao pressionar o botão de liga/desliga e prevenção 
de desligamento acidental 

· O gabinete ossui cores neutras como prata, preto e grafite 

· Possui sistema de ventilação projetada pela HP em parceria com o 
fabricante do processador 

· Possui sistema de dissipação de calor para a perfeita refrigeração do 
processador considerando que esteja trabalhando em sua capacidade 
máxima pelo período de 10 horas por dia consecutivas em ambiente 
não refrigerado, respeitando os limites descritos no manual do usuário. 

· Possui logomarca do fabricante - HP - no gabinete 
· O gabinete é feito de liga metálica (magnésio, alúminio ou ambos) 

           PSH
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· Possui base antiderrapante 
· O número de série de cada equipamento é únicos, afixado em local 

visível na parte externa do gabinete em etiqueta de difícil remoção ou 
via impressão a laser em cada equipamento e também na embalagem 
que o contém 

· Possui chip de segurança TPM, versão 2.0, soldado a placa principal. 
Software de gestão do TPM integrado ao sistema operacional 

· Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos 
dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, 
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88, a 
ferramenta fica dentro da BIOS; 

· Possui teclado com caracteres estabelecidos pela ABNT II 
· Possui teclado com proteção contra o derramamento de líquidos 

 
· As teclas do teclado que acompanha o equipamento possuem 

impressão permanente e não apresentam desgaste por abrasão ou uso 
prolongado 

· O teclado possui teclas Windows logo 
· O teclado não possui teclas exclusivas de hibernação ou espera 

· O equipamento possui suporte a tecnologia Wake on Lan e PXE 
configuraveis pela BIOS e suportada pela placa de rede on-board 

· O equipamento é capaz de verificar automaticamente novas 
atualizações de drivers, BIOS e firmware, atraves do software HP 
Support Assistant ou HP Image Assistant 

· O HD ou SSD fornecido no equipamento tem suporte as tecnologias 
S.M.A.R.T e NCQ 

· Possui HD ou SSD de regime OEM da HP 
· A fonte do equipamento é externa e possui ajuste automático de 

voltagem (110~240v) 

· Possui fonte de alimentação que é capaz de suportar a configuração 
máxima do equipamento 

· É entregue devidamente acondicionados em embalagens individuais 
adequadas 

· Possui tela com tratamento antirreflexo (no AV da tela deve ter a sigla 
AG (Anti Glare) 

· Todos os componentes do equipamento ofertados são homologados 
pelo HPI. Não sendo realizado a adição ou subtração de qualquer 
componente não original de fábrica para adequação do equipamento 
ao termo de referência deste edital; 

· Acompanha cabos de alimentação do equipamento de acordo com a 
norma do INMETRO NBR 14136. 

· Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas 
operacionais suportados estão disponíveis para download no sítio do 
fabricante do equipamento durante todo o período de garantia 

· É entregue com todos os cabos, conectores e acessórios necessários 
para o funcionamento; 

· Pertence à linha Corporativa 
· Possui Logística Reversa 
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· Todos os itens e seus acessórios são novos, não recondicionados, de 
primeiro uso, em pleno estado de funcionamento, livres de arranhões, 
amassados, marcas e falhas de fabricação, devidamente 
acondicionados, acompanhados de todos os seus assessórios, 
apresentados com nota fiscal. 

· Atende a diretiva ROHS  
· Está em Linha de produção 
· A assistência técnica “on site” será realizada, durante todo o período 

de garantia dos equipamentos, pela própria HP ou por empresa de 
Assistência Técnica Autorizada da HP, a fim de que sejam mantidos 
válidos todos os direitos oriundos da garantia 

· A HP disponibiliza “Central de atendimento” para abertura de 
chamado, em dias úteis, (segunda-feira a sexta-feira), em horário 
comercial (das 8h às18h), com número de telefone 0800, site web, 
chat ou e-mail. 

· Cada equipamento possui um número de série único que pode ser 
acessado no site da HP para identificá-lo em suas características e a 
validade e período de garantia. 

· São constituídos em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável 

· A abertura do gabinete dos computadores ofertados, para fins de 
inspeção, limpeza, testes, acréscimos e substituição de componentes 
internos, por técnicos da Contratante, não inviabiliza a garantia dos 
equipamentos. Desde que durante o manuseio nao cause problemas 
(mau uso) 

· Possui placa mãe fabricada e desenvolvida pela HP, exclusiva para o 
modelo, com o nome da HP gravado na mesma 

· Possui processador da geração mais recente fabricada pela HP no 
Brasil para desktop de uso corporativo 

   

Declaramos ainda que, o produto 2XM34AA#AC4 - HP V24b 23.6-inch 
monitor: 

 
· Possui logomarca do fabricante - HP - no gabinete 
· O gabinete é feito em policarbonato - ABS 
· O número de série de cada equipamento é único, afixado em local 

visível na parte externa do gabinete em etiqueta de difícil remoção ou 
via impressão a laser em cada equipamento e também na embalagem 
que o contém 

· A fonte do equipamento é interno e possui ajuste automático de 
voltagem (110~240v) 

· É entregue devidamente acondicionados em embalagens individuais 
adequadas 

· Possui tela com tratamento antirreflexo (no AV da tela deve ter a sigla 
AG (Anti Glare) 

· Possui o padrão de cores do computador ofertado com a marca da HP 
(fabricante) na parte frontal do mesmo (não é adesivo) 

· Todos os componentes do equipamento ofertados são homologados 
pelo HPI. Não sendo realizado a adição ou subtração de qualquer 
componente não original de fábrica para adequação do equipamento 
ao termo de referência deste edital; 

· Acompanha cabos de alimentação do equipamento de acordo com a 
norma do INMETRO NBR 14136. 
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· Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas 
operacionais suportados estão disponíveis para download no sítio do 
fabricante do equipamento durante todo o período de garantia 

· É entregue com todos os cabos, conectores e acessórios necessários 
para o funcionamento; 

· Pertence à linha Corporativa 
· Possui Logística Reversa 
· Todos os itens e seus acessórios são novos, não recondicionados, de 

primeiro uso, em pleno estado de funcionamento, livres de arranhões, 
amassados, marcas e falhas de fabricação, devidamente 
acondicionados, acompanhados de todos os seus assessórios, 
apresentados com nota fiscal. 

· Atende a diretiva ROHS  
· Está em Linha de produção 
· A assistência técnica “unit-change” será realizada, durante todo o 

período de garantia dos equipamentos, pela própria HP ou por 
empresa de Assistência Técnica Autorizada da HP, a fim de que sejam 
mantidos válidos todos os direitos oriundos da garantia 

· A HP disponibiliza “Central de atendimento” para abertura de 
chamado, em dias úteis, (segunda-feira a sexta-feira), em horário 
comercial (das 8h às18h), com número de telefone 0800, site web, 
chat ou e-mail. 

· Cada equipamento possui um número de série único que pode ser 
acessado no site da HP para identificá-lo em suas características e a 
validade e período de garantia. 

· São constituídos em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável 

· Possui placa mãe fabricada e desenvolvida pela HP, exclusiva para o 
modelo, com o nome da HP gravado na mesma 

 
 
Durante o período de garantia do Produto HP, a Fabricante HP responsabiliza-
se pela garantia no prazo e condições padrão HP, conforme especificado no 
termo de garantia que acompanha o Produto HP e no manual técnico do 
Produto HP. 
 
Serviços adicionais ao especificado na garantia padrão da Fabricante HP poderá ser 
adquiridos pelo Parceiro HP, com prazos e condições customizados:  
 
1H9A8LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – Carepack Adicional - UK703E 
- HP Serviço de Suporte no Local para Notebook (Somente Hardware) por 3 anos para 
eq 1/1/0. 
 
1H9M1LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – Carepack Adicional - UK703E 
- HP Serviço de Suporte no Local para Notebook (Somente Hardware) por 3 anos para 
eq 1/1/0. 
 
1H9A7LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – Carepack Adicional - UK718E 
- HP Serviço de Suporte no Local para Notebook (Somente Hardware) por 5 anos para 
eq 1/1/0. 
 
2XM34AA#AC4 - HP V24b 23.6-inch monitor – Carepack Adicional - U9LD8E - HP 
5 anos Serviço de Troca de Monitor 23" a 29" 3 anos. 
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Declaramos que os equipamentos fabricados pela HP são novos, que não foram 
submetidos a uso, nem recondicionamento, ressalvados os testes de fábrica. 

 
Os Produtos da marca HP são de fabricação própria ou homologados por regime de 
O&M e estão em linha de produção atual. 
 
Declaramos, ainda, que a HP possui site na internet - www.hp.com.br – onde pode ser 
efetuado download de drivers para os Produtos HP e número de telefone para Grande 
São Paulo – (011) 4004-7751 e demais regiões – 0800 709 77 51 - para informações e 
aberturas de chamados técnicos. 
 
A Rede de Serviços Autorizados HP está distribuída em todo território nacional, ou 
conforme indicado a seguir, com uso de peças e componentes originais e com técnicos 
devidamente treinados pela HP: 
 
01. ALAGOAS 
Nome: UNISYS BRASIL LTDA  
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro 
Endereço: 33.426.420/0001-93 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350 
Contato: Natanael Melo 
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com 
Telefone: 55 11 4680-6119 
  
Esta declaração é válida por 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua emissão. 
 
     
Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Patrícia dos Santos Hajdú 
Representante Legal 
HP Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 

PATRICIA DOS 

SANTOS 

HAJDU:19986515840

Digitally signed by PATRICIA DOS SANTOS 

HAJDU:19986515840 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-

CPF A3, ou=(EM BRANCO), 

ou=23717422000188, cn=PATRICIA DOS 

SANTOS HAJDU:19986515840 

Date: 2020.10.20 18:19:44 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2020.
Sr. Pregoeiro,
 
Esta unidade técnica realizou a análise da proposta

apresentada pela empresa PlugNet, docs. 0815424, 0815428,
0815434, 0815438 e 0815442, não sendo identificada neste
momento qualquer inconformidade quahto ao exigido e, desta
forma, entendemos que a mesma está de acordo com o
conjunto de especificações do Edital.

 
De qualquer forma, enfatizamos que também será

realizada nova verificação de conformidade  quando da
eventual entrega dos equipamentos.

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 25/11/2020, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0816204 e o código CRC 1506B6C7.

0006837-69.2020.6.02.8000 0816204v1
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PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA 

          
Insc. Estadual Nº. - 024144495  
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88  
www.plugnetshop.com.br 
plugnet@plugnetshop.com.br 
 

 

 MATRIZ – RECIFE / PE 
 

Rua Gal Abreu e  Lima, 222 
Rosarinho – 52041-040 
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 
 

Av. Nossa Senhora dos 
 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 

Fone/Fax: 83 3226.1422 
plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – BELÉM / PA 

 
Av. Romulo Maiorana, 700 
Sl. 1709 – Edf. Vitta Office 

plugnetpa@plugnetshop.com.br 

 

 

 

 

 

Recife, 27 de outubro de 2020.

 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
 

 

 

A PLUGNET Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de seu 

representante legal infra-assinado, DECLARA, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do 

artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 17.07.2002, e no Inciso VI do artigo 15 da Lei Estadual n.º 

12.340/2003, de 27.01.2003, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no referido Edital. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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 Navegantes, 104 / 402 Tambaú 
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Av. Romulo Maiorana, 700 
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Recife, 27 de outubro de 2020.

 
Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
 

 

 

A PLUGNET Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de seu 

representante legal infra-assinado, Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade 

ideológica, previsto no artigo 299 do Código  Penal  Brasileiro,  declaramos  que  não  há  sócios,  gerentes,  

diretores  ou  responsáveis  técnicos  na  empresa Plugnet Comércio e Representações Ltda, CNPJ: 

02.213.325/0001-88, que sejam:  

 

a) membros ou servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, efetivos, comissionados, cedidos ou 

colocados à disposição da Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 

membro ou servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, este último quando ocupante de cargo de 

direção, chefia e assessoramento, servidor cedido ou colocado à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

CPF: 376.381.144-34 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 
 

 

 

 

 

 A Plugnet Comércio e Representações LTDA, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ 02.213.325/0001-

88, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art.27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que, não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de 

dezesseis anos e não emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz. 

  

 

 Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Processo: 0006837-69.2020.6.02.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 

 
 
 
 

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 02.213.325/0001-88, sediada na Av. 

Santos Dumont, 599 – Rosarinho - Recife-PE, CEP 52.050-050, declara, sob as penalidades da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

 PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de 

seu representante legal infra-assinado, DECLARA que: 

 

 

· Estão inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, 

conforme discriminado no Anexo I – Termo de Referência, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

frete, seguro, etiquetagem, mão-de-obra, e quaisquer outros serviços de despesas, que incidam sobre a 

execução do objeto.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 
Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 75/2020  

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

   PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por 

intermédio de seu representante legal, Breno José de Araújo Tavares, portador da carteira de identidade nº 

1862424 SSP/RN, inscrito no Ministério da fazenda sob o nº 376.381.144-34, como representante 

devidamente constituído da PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA doravante denominado PLUGNET 

INFORMÁTICA, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020, foi elaborada de maneira 

independente PLUGNET INFORMÁTICA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Edital 

Pregão Eletrônico nº 75/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Pregão 

Eletrônico nº 75/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato da Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Edital Pregão Eletrônico nº 75/2020 não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Edital 

Pregão Eletrônico nº 75/2020, antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 

Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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Prezados Senhores, 

 

A Plugnet Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, inscrição estadual nº 

18.1.001.0241444-4, estabelecida na Rua General Abreu e Lima, 222 - Rosarinho, Recife/PE, está honrada em 

responder sua solicitação. Estamos encaminhando para apreciação nossa Proposta. 

 

Concordamos e atendemos a todos os requisitos solicitados no Pregão Eletrônico nº 75/2020, para o 

FORNECIMENTO de equipamentos de informática, conforme proposta apresentada e nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Plugnet Comércio e Representações Ltda 

Breno José de Araújo Tavares 

(81) 3426-7006 

Diretor 
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27/07/2020

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
CNPJ: 02.213.325/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:58 do dia 27/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/01/2021.
Código de controle da certidão: 8871.A1A1.5626.AB48
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.213.325/0001-88

Certidão nº: 15910249/2020

Expedição: 13/07/2020, às 08:01:49

Validade: 08/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.213.325/0001-88, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão DOCUMENTOS HABILITAÇÃO APRESENTADOS PELA EMPRESA (0816252)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3214



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DO RECIFE

Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Av. Des. Guerra Barreto, nº 200
Ilha do Leite, CEP 50080-900 – RECIFE – PE

Fone/Fax: 81-3181-0058

MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE QUEIROZ SILVA, Secretária de Apoio da Diretoria
do Foro da Capital, Estado de Pernambuco, em virtude da lei, etc...

Certifico a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com a Resolução nº
10 de 28.12.70 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco), atualizada pelas
Resoluções; nºs 246/2008; 239/2008; LC nº138, de 06/01/2009 (DOPL 07/01/2009) ); 253, de
16/03/2009 (DOPJ 20/03/2009); Lei nº 13837, de 07/08/2009 (DOPL 08/08/2009 até Lei
Complementar nº143, de 18/09/2009 (DOPL 19/09/2009), funcionam no Foro da Capital, dois (02)
Ofícios de Protestos de Letras e Outros Títulos de Crédito: o primeiro (1°) a Cargo da Bel
RICARDO RAGE FERRO, tendo como Substituto BENAIA PEREIRA DOS SANTOS; o segundo
(2º) a cargo de ISA MARIA DE CARVALHO ARAÚJO, sendo substituto CLEMIRA MARIA
CABRAL MATEUS; terceiro (3º) BEATRIZ AMARAL, substituto GUILHERME AMARAL; quarto
(4º) PAULIANA SIQUEIRA PORTO, substituta ABILENE DA SILVA SANTOS, bem como três (03)
Secretarias de Distribuição das Varas de Registradores e Contadores. A primeira (1ª) a cargo
do Técnico Judiciário da 3ª Entrância, JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, distribui os feitos
de Sucessões e Registros Públicos, Crime, Acidentes de Trabalho; INSS; Reclamação
Trabalhista de Pessoa Física; Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, Extra-Judicial e
Ações, Execuções, e Medidas Cautelares que envolvam Letras de Câmbio, Nota Promissória,
Cheques, Duplicatas, bens alienados e títulos equivalentes, e os Inventários sem testamentos
e imóveis; SERASA e SPC; a segunda (2ª) a cargo do Bel. CASSIANO RICARDO UCHOA MAIA,
incumbe-se de distribuir os feitos de competência de Inventários, Arrolamentos e Precatórias
Avaliatórias com testamento; feitos das Varas de Família e Registro Civil da Capital e que
envolvam Órfão, Interditos ou Ausentes e Tabelionatos; Honorários Advocatícios e
Reclamação Trabalhista de Pessoa Jurídica; terceira (3ª) a cargo do Técnico Judiciário da 3ª
Entrância, ROBERTO PADILHA BORBA MARANHÃO, distribuidor com competência dos Feitos
da Fazenda Pública e Executivos Fiscais Estadual e Municipal. Os serviços concernentes as
três (03) Secretarias dos Distribuidores, Registradores e Contadores funcionam no Fórum Des.
Rodolfo Aureliano, sito à Rua Des. Guerra Barreto, nº 200 - Ilha do Leite – Recife - PE. A
pesquisa dos distribuidores, não alcança os processos distribuídos pelo PJe - Processo
Judicial eletrônico, sendo a distribuição realizada automaticamente, nos termos da Instrução
Normativa nº 07/2014 – TJPE, artigo 15, em consonância com a Resolução nº 185/2013 – CNJ,
artigo 5º, §§ 1º e 2º. Os Cartórios de Protestos, por serem serviço extrajudicial, funcionam em
outros endereços distintos. O certificado é verdade e dou fé. Dada e passada nesta Cidade do
Recife, Capital do Estado de Pernambuco, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano
2020 (dois mil e vinte), que vai assinada pela subscritora, conforme Portaria nº 038/09,
publicada no Diário Oficial de Justiça nº 194, de 28.10.09.

MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE QUEIROZ SILVA
SECRETÁRIA DE APOIO À DIRETORIA

MARIA DA 

ASSUNCAO 

ALVES DE 

QUEIROZ 

SILVA:469483

Assinado de forma 

digital por MARIA DA 

ASSUNCAO ALVES DE 

QUEIROZ SILVA:469483 

Dados: 2020.09.18 

10:30:52 -03'00'
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1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL 
FORUM DESEMBARGADOR  RODOLFO AURELIANO 

Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE 

 

        

CERTIDÃO FALÊNCIA                JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, 
Titular do 1º  Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE 

 
CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada 

no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, 

Seção CIVEL no período de 10 (DEZ) anos até a presente data, não encontrei 

DISTRIBUIDO Processo de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, 

inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação 

extrajudicial em face de: 

 

      PLUGNET COM E REP LTDA, CPF/CNPJ: 02.213.325/0001-88. 

 

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse 

tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, 

abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.  

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO 

ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO. 

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016 

 

Pesquisa realizada até o dia 17 de SETEMBRO de 2020, por MIGUEL LIRA 

BARBOSA. 

 

 
1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL 
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4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
8599-69-9 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4619-20-0 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COM DE MERCAD EM GERAL N/ ESPECIALIZADO
4751-20-1 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
6209-10-0 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
7733-10-0 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

4. CNPJ/CPF

2. CMC

293.996-7

02.213.325/0001-88

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

1. Denominação Social/Nome

3. Endereço

Recife, 13 de OUTUBRO de 2020

Certidão Negativa
Débitos Fiscais

5. Atividade Econômica

RUA GEN ABREU E LIMA, 222

6. Descrição

9. Código de Autenticidade 10. Expedida em

Nº da Certidão
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

BAIRRO ROSARINHO, CEP 52041-042, RECIFE-PE

7. Ressalva

8. Validade/Autenticidade

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e na conformidade com os registros cadastrais
/ fiscais, nesta  data, que  o  contribuinte  de  que trata a presente certidão está
regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos
municipais.

* * * * * * * * * * *

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua
autenticidade deverá ser confirmada na página portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidoes

138391481

469.3687.0750

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange
as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

06 de OUTUBRO de 2020

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data de sua expedição.

Natureza Jurídica:

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

26.2.0106931-0

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CNPJ

02.213.325/0001-88

Nome Empresarial

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

06/11/1997

Data de Início
de Atividade

01/11/1997

001Página: /
Código de Autenticação 05E3.E082.C3EE.3E0A

PROTOCOLO SIARCO 20/922412-6

001

Certidão gerada em 10/06/2020 as 17:08:33

11/06/2020

RUA GENERAL ABREU E LIMA, 222, ROSARINHO, RECIFE, PE, 52.041-040
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

Objeto Social

47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

, 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA , 46.19-2-00

- REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

, 62.09-1-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO , 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

, 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

Capital: R$ Prazo de duração2.000.000,00

Não Indeterminado

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei nº 123/2006)
DOIS MILHOES DE REAIS

Capital Integralizado: R$ 2.000.000,00

DOIS MILHOES DE REAIS

Sócios/Participação no Capital, Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ Participação no Capital Espécie de Sócio Administrador

Término do
Mandato

376.381.144-34

BRENO JOSE DE ARAUJO TAVARES 1.000.000,00 ADMINISTRADOR SIM

492.032.744-72

MARCOS DE ALBUQUERQUE CESAR FILHO 1.000.000,00 ADMINISTRADOR SIM

Evento(s):

Ato:

Número:Data:

Último Arquivamento Situação:

Status

15/05/2020

BALANCO PUBLICADO

20209381221 REGISTRO ATIVO

SEM STATUS

BALANCO PUBLICADO

Filial(is) nesta Unidade da Federação ou fora dela

AVENIDA ROMULO MAIORANA ,700 - SALA 1709 EDIF VITTA OFFICE ,MARCO - BELÉM (PA) CEP 66093672
1 - NIRE: 23.9.0045048-6 CNPJ: 02.213.325/0004-20

AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES ,104 - SALA 402 ,MANAIRA - JOÃO PESSOA (PB) CEP 58039110
2 - NIRE: XXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Observações:

Recife, 11 de junho de 2020

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Documento disponibilizado a TECJUR
Em 11/6/2020 15:13:32
Código de Autenticação 05E3.E082.C3EE.3E0A
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse http://www.jucepe.pe.gov.br/ para verificar a autenticidade

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
PERNAMBUCO:10054583000197
Date: 2020.06.11 15:13:32 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

Signature Not Verified
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05/10/2020

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
02.213.325/0001-88
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
01/11/1997 

 
NOME EMPRESARIAL 
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PLUGNET INFORMATICA 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R GENERAL ABREU E LIMA 

NÚMERO 
222 

COMPLEMENTO 
: .; 

 
CEP 
52.041-040 

BAIRRO/DISTRITO 
ROSARINHO 

MUNICÍPIO 
RECIFE 

UF 
PE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PLUGNET@PLUGNETSHOP.COM.BR 

TELEFONE 
(81) 3426-7006 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
20/08/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/10/2020 às 08:55:05 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Página: 0001

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 0A70.F07C.BA2B.201A

Cetidão gerada em 2/4/2019 09:06:58
PROTOCOLO SIARCO 19/954276-7

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

NIRE 26.2.0106931-0

ATO 002 - ALTERACÃO

EVENTO(S) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

036 - TRANSFERENCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF

ASSINADO POR

AUTENTICIDADE 0A70.F07C.BA2B.201A
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0A70F07CBA2B201A

Recife, 08 de abril de 2019

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0106931-0

Nº PROTOCOLO 19/954276-7 PROTOCOLADO 29/3/2019 09:15:03
Nº ARQUIVAMENTO 20199542767 ARQUIVADO 2/4/2019 09:06:58

EMPRESA PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Documento disponibilizado a 02.970.165/0001-11 - TECJUR
Data do download - 08/04/2019 11:40:46
Código de Autenticação 0A70.F07C.BA2B.201A
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0A70F07CBA2B201A

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO:10054583000197
Date: 2019.04.08 11:40:48 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

Signature Not Verified
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Documento disponibilizado a 02.970.165/0001-11 - TECJUR
Data - 2/4/2019 09:06:58
Código de Autenticação 0A70.F07C.BA2B.201A
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0A70F07CBA2B201A

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º
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CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0106931-0
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Nº ARQUIVAMENTO 20199542767 ARQUIVADO 2/4/2019 09:06:58

EMPRESA PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Documento disponibilizado a 02.970.165/0001-11 - TECJUR
Data - 2/4/2019 09:06:58
Código de Autenticação 0A70.F07C.BA2B.201A
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0A70F07CBA2B201A

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º
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Documento disponibilizado a 02.970.165/0001-11 - TECJUR
Data - 2/4/2019 09:06:58
Código de Autenticação 0A70.F07C.BA2B.201A
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0A70F07CBA2B201A

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º
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Documento disponibilizado a 02.970.165/0001-11 - TECJUR
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Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0A70F07CBA2B201A
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Documento disponibilizado a 02.970.165/0001-11 - TECJUR
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Declaração Parceiro Autorizado HP First Tier – Cliente Final - BDI 16076-Plugnet Comércio e Representações Ltda.-TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

HP Brasil Indústria e Comércio de 
Equipamentos Eletrônicos Ltda. 
Alameda Xingu, n.º 350, 8º andar  
Alphaville Industrial, Barueri/SP  
CEP: 06455-030 
Brasil 

declaração 

 
Barueri, 20 de outubro de 2020 

 
 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
Assunto:  
PREGÃO /RFP Nº 75/2020 
 
BDI 16076 
 
 
A HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
LTDA. (HP), em atendimento ao quanto solicitado pelo Parceiro HP Plugnet 
Comércio e Representações Ltda., declara que: 
 
A empresa Plugnet Comércio e Representações Ltda., inscrita no CNPJ 
02.213.325/0001-88 sediada na RUA GENERAL ABREU E LIMA, 222, ROSARINHO, 
RECIFE, PERNAMBUCO - CEP 52041-042, é um PARCEIRO AUTORIZADO HP, PARA 
COMPRA DIRETA DE PRODUTOS DA HP, estando apto a comercializar as linhas de 
produtos HP de nossa fabricação descritas abaixo. 
 
Produtos: 
 
1H9A8LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – garantia padrão do Fabricante. 
 
1H9M1LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – garantia padrão do Fabricante. 
 
1H9A7LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – garantia padrão do Fabricante. 
 
2XM34AA#AC4 - HP V24b 23.6-inch monitor – garantia padrão do Fabricante. 
 
5TW10AA#AC4 - HP USB-C Dock G5 BRZL – garantia padrão do Fabricante. 
  
Declaramos ainda que, os produtos HP ProBook 445 G7 Notebook PC, 
1H9M1LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC, 1H9A7LA#AC4 - HP 
ProBook 445 G7 Notebook PC: 
 

· Possui BIOS do mesmo Fabricante 
· Possui BIOS UEFI versão 2.4 (minimo) 
· O BIOS do equipamento é do tipo flash memory, não volátil e 

reprogramável 
· O BIOS Possui interface grafica com navegação utilizando mouse ou 

teclado, disponivel em mais de 3 idiomas (Portugues, Espanhol, Ingles, 
etc). 

· O BIOS do equipamento foi lançado a partir de 2011 e está sendo 
entregue com a versão mais atual disponível 

· O BIOS tem capacidade de atualização diretamente pela interface 
grafica da BIOS 
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· O BIOS suporta boot por pendrive ou disco conectado a uma porta 
USB 

· O BIOS com possibilidade de inserção de código de identificação do 
equipamento (número de registro patrimonial, por exemplo) dentro da 
própria BIOS, com extensão mínima de 12 dígitos, sendo tais 
informações recuperáveis por software de gerenciamento como 
Microsoft SCCM; 

· Possui ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS ou por 
teclas de função (F1...F12) para execução com capacidade de executar 
teste de processador, memória RAM, saúde do disco rígido ou SSD, 
interface de rede, interface gráfica e portas USB. A mensagem de erro 
é suficiente para abertura de chamado em garantia 

· BIOS com compatibilidade e atendendo ao padrão de inventário de 
software SCCM, Landesk, Altiris e similares possibilitando captura das 
informações da BIOS como o serial do equipamento, o número de 
patrimônio (quando configurado) e configuraçoes de hardware (CPU, 
Memória, armazenamento,etc) 

· Possui na BIOS senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco 
rígido. 

· Pela BIOS é possivel permitir ou bloquear acesso aos periféricos de 
conexão com o ambiente externo por exemplo: Placa de Rede, Modem, 
Bluetooth, DVD+/-RW, etc.; 

· Possui placa mãe do Fabricante 

· Placa mãe junto com a BIOS possui emissão mensagens de relativas 
aos diagnósticos de problemas e funcionamento do computador 

· Possui desativação automática do alto falante quando ocorrer a 
conexão de um fone de ouvido 

· Possui suporte plug & play 
· Possui ACPI 1.0, 2.0 ou 3.0 
· Possui memória RAM totalmente compatível com o processador e placa 

mãe; 
· A placa mãe possui controladora de memória com suporte à tecnologia 

Dual Channel; 
· Placa mãe com capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de 

armazenamento após tempo determinado pelo usuário e reiniciar por 
acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse e possui 
função de economia de energia 

· Controladora de Rede integrada à placa mãe, com padrões Ethernet, 
Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet (10/100/1000), autosense, full-
duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software. 

· Pode ser desligado ao pressionar o botão de liga/desliga e prevenção 
de desligamento acidental 

· O gabinete ossui cores neutras como prata, preto e grafite 

· Possui sistema de ventilação projetada pela HP em parceria com o 
fabricante do processador 

· Possui sistema de dissipação de calor para a perfeita refrigeração do 
processador considerando que esteja trabalhando em sua capacidade 
máxima pelo período de 10 horas por dia consecutivas em ambiente 
não refrigerado, respeitando os limites descritos no manual do usuário. 

· Possui logomarca do fabricante - HP - no gabinete 
· O gabinete é feito de liga metálica (magnésio, alúminio ou ambos) 
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· Possui base antiderrapante 
· O número de série de cada equipamento é únicos, afixado em local 

visível na parte externa do gabinete em etiqueta de difícil remoção ou 
via impressão a laser em cada equipamento e também na embalagem 
que o contém 

· Possui chip de segurança TPM, versão 2.0, soldado a placa principal. 
Software de gestão do TPM integrado ao sistema operacional 

· Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos 
dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, 
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88, a 
ferramenta fica dentro da BIOS; 

· Possui teclado com caracteres estabelecidos pela ABNT II 
· Possui teclado com proteção contra o derramamento de líquidos 

 
· As teclas do teclado que acompanha o equipamento possuem 

impressão permanente e não apresentam desgaste por abrasão ou uso 
prolongado 

· O teclado possui teclas Windows logo 
· O teclado não possui teclas exclusivas de hibernação ou espera 

· O equipamento possui suporte a tecnologia Wake on Lan e PXE 
configuraveis pela BIOS e suportada pela placa de rede on-board 

· O equipamento é capaz de verificar automaticamente novas 
atualizações de drivers, BIOS e firmware, atraves do software HP 
Support Assistant ou HP Image Assistant 

· O HD ou SSD fornecido no equipamento tem suporte as tecnologias 
S.M.A.R.T e NCQ 

· Possui HD ou SSD de regime OEM da HP 
· A fonte do equipamento é externa e possui ajuste automático de 

voltagem (110~240v) 

· Possui fonte de alimentação que é capaz de suportar a configuração 
máxima do equipamento 

· É entregue devidamente acondicionados em embalagens individuais 
adequadas 

· Possui tela com tratamento antirreflexo (no AV da tela deve ter a sigla 
AG (Anti Glare) 

· Todos os componentes do equipamento ofertados são homologados 
pelo HPI. Não sendo realizado a adição ou subtração de qualquer 
componente não original de fábrica para adequação do equipamento 
ao termo de referência deste edital; 

· Acompanha cabos de alimentação do equipamento de acordo com a 
norma do INMETRO NBR 14136. 

· Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas 
operacionais suportados estão disponíveis para download no sítio do 
fabricante do equipamento durante todo o período de garantia 

· É entregue com todos os cabos, conectores e acessórios necessários 
para o funcionamento; 

· Pertence à linha Corporativa 
· Possui Logística Reversa 
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· Todos os itens e seus acessórios são novos, não recondicionados, de 
primeiro uso, em pleno estado de funcionamento, livres de arranhões, 
amassados, marcas e falhas de fabricação, devidamente 
acondicionados, acompanhados de todos os seus assessórios, 
apresentados com nota fiscal. 

· Atende a diretiva ROHS  
· Está em Linha de produção 
· A assistência técnica “on site” será realizada, durante todo o período 

de garantia dos equipamentos, pela própria HP ou por empresa de 
Assistência Técnica Autorizada da HP, a fim de que sejam mantidos 
válidos todos os direitos oriundos da garantia 

· A HP disponibiliza “Central de atendimento” para abertura de 
chamado, em dias úteis, (segunda-feira a sexta-feira), em horário 
comercial (das 8h às18h), com número de telefone 0800, site web, 
chat ou e-mail. 

· Cada equipamento possui um número de série único que pode ser 
acessado no site da HP para identificá-lo em suas características e a 
validade e período de garantia. 

· São constituídos em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável 

· A abertura do gabinete dos computadores ofertados, para fins de 
inspeção, limpeza, testes, acréscimos e substituição de componentes 
internos, por técnicos da Contratante, não inviabiliza a garantia dos 
equipamentos. Desde que durante o manuseio nao cause problemas 
(mau uso) 

· Possui placa mãe fabricada e desenvolvida pela HP, exclusiva para o 
modelo, com o nome da HP gravado na mesma 

· Possui processador da geração mais recente fabricada pela HP no 
Brasil para desktop de uso corporativo 

   

Declaramos ainda que, o produto 2XM34AA#AC4 - HP V24b 23.6-inch 
monitor: 

 
· Possui logomarca do fabricante - HP - no gabinete 
· O gabinete é feito em policarbonato - ABS 
· O número de série de cada equipamento é único, afixado em local 

visível na parte externa do gabinete em etiqueta de difícil remoção ou 
via impressão a laser em cada equipamento e também na embalagem 
que o contém 

· A fonte do equipamento é interno e possui ajuste automático de 
voltagem (110~240v) 

· É entregue devidamente acondicionados em embalagens individuais 
adequadas 

· Possui tela com tratamento antirreflexo (no AV da tela deve ter a sigla 
AG (Anti Glare) 

· Possui o padrão de cores do computador ofertado com a marca da HP 
(fabricante) na parte frontal do mesmo (não é adesivo) 

· Todos os componentes do equipamento ofertados são homologados 
pelo HPI. Não sendo realizado a adição ou subtração de qualquer 
componente não original de fábrica para adequação do equipamento 
ao termo de referência deste edital; 

· Acompanha cabos de alimentação do equipamento de acordo com a 
norma do INMETRO NBR 14136. 
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· Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas 
operacionais suportados estão disponíveis para download no sítio do 
fabricante do equipamento durante todo o período de garantia 

· É entregue com todos os cabos, conectores e acessórios necessários 
para o funcionamento; 

· Pertence à linha Corporativa 
· Possui Logística Reversa 
· Todos os itens e seus acessórios são novos, não recondicionados, de 

primeiro uso, em pleno estado de funcionamento, livres de arranhões, 
amassados, marcas e falhas de fabricação, devidamente 
acondicionados, acompanhados de todos os seus assessórios, 
apresentados com nota fiscal. 

· Atende a diretiva ROHS  
· Está em Linha de produção 
· A assistência técnica “unit-change” será realizada, durante todo o 

período de garantia dos equipamentos, pela própria HP ou por 
empresa de Assistência Técnica Autorizada da HP, a fim de que sejam 
mantidos válidos todos os direitos oriundos da garantia 

· A HP disponibiliza “Central de atendimento” para abertura de 
chamado, em dias úteis, (segunda-feira a sexta-feira), em horário 
comercial (das 8h às18h), com número de telefone 0800, site web, 
chat ou e-mail. 

· Cada equipamento possui um número de série único que pode ser 
acessado no site da HP para identificá-lo em suas características e a 
validade e período de garantia. 

· São constituídos em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável 

· Possui placa mãe fabricada e desenvolvida pela HP, exclusiva para o 
modelo, com o nome da HP gravado na mesma 

 
 
Durante o período de garantia do Produto HP, a Fabricante HP responsabiliza-
se pela garantia no prazo e condições padrão HP, conforme especificado no 
termo de garantia que acompanha o Produto HP e no manual técnico do 
Produto HP. 
 
Serviços adicionais ao especificado na garantia padrão da Fabricante HP poderá ser 
adquiridos pelo Parceiro HP, com prazos e condições customizados:  
 
1H9A8LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – Carepack Adicional - UK703E 
- HP Serviço de Suporte no Local para Notebook (Somente Hardware) por 3 anos para 
eq 1/1/0. 
 
1H9M1LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – Carepack Adicional - UK703E 
- HP Serviço de Suporte no Local para Notebook (Somente Hardware) por 3 anos para 
eq 1/1/0. 
 
1H9A7LA#AC4 - HP ProBook 445 G7 Notebook PC – Carepack Adicional - UK718E 
- HP Serviço de Suporte no Local para Notebook (Somente Hardware) por 5 anos para 
eq 1/1/0. 
 
2XM34AA#AC4 - HP V24b 23.6-inch monitor – Carepack Adicional - U9LD8E - HP 
5 anos Serviço de Troca de Monitor 23" a 29" 3 anos. 
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Declaramos que os equipamentos fabricados pela HP são novos, que não foram 
submetidos a uso, nem recondicionamento, ressalvados os testes de fábrica. 

 
Os Produtos da marca HP são de fabricação própria ou homologados por regime de 
O&M e estão em linha de produção atual. 
 
Declaramos, ainda, que a HP possui site na internet - www.hp.com.br – onde pode ser 
efetuado download de drivers para os Produtos HP e número de telefone para Grande 
São Paulo – (011) 4004-7751 e demais regiões – 0800 709 77 51 - para informações e 
aberturas de chamados técnicos. 
 
A Rede de Serviços Autorizados HP está distribuída em todo território nacional, ou 
conforme indicado a seguir, com uso de peças e componentes originais e com técnicos 
devidamente treinados pela HP: 
 
01. ALAGOAS 
Nome: UNISYS BRASIL LTDA  
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro 
Endereço: 33.426.420/0001-93 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350 
Contato: Natanael Melo 
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com 
Telefone: 55 11 4680-6119 
  
Esta declaração é válida por 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua emissão. 
 
     
Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Patrícia dos Santos Hajdú 
Representante Legal 
HP Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 

PATRICIA DOS 

SANTOS 

HAJDU:19986515840

Digitally signed by PATRICIA DOS SANTOS 

HAJDU:19986515840 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-

CPF A3, ou=(EM BRANCO), 

ou=23717422000188, cn=PATRICIA DOS 

SANTOS HAJDU:19986515840 

Date: 2020.10.20 18:19:44 -03'00'
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Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo

ALVARÁ
DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Alvará nº 8098347019 Data Validade:  23/08/2024

Tipo de Alvará: DEFINITIVO

A Diretoria Executiva de Licenciamento e Urbanismo, através da Central de Licenciamento, concede este
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, conforme dados abaixo:

1. Dados da Empresa

Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 02.213.325/0001-88 Inscrição Mercantil: 293.996-7

 Tipo  Sequencial  Endereço do cadastro imobiliário

RUA GEN ABREU E LIMA, 222 - ROSARINHO - RECIFE/PE771662.1Principal

RUA GEN ABREU E LIMA, 222 - ROSARINHO - RECIFE/PE771662.1Correspondência

2. Atividade(s): * Atividade Principal
 Código  Descrição

*Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica*4751201

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE8599699

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COM DE MERCAD EM GERAL N/ ESPECIALIZADO4619200

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA4321500

SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO6209100

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO7733100

3. Condicionante(s)

4. Atividade Incômoda no local
Não

5. Nível de incomodidade

DEFERIDO POR:

12417610434

Alvará de Localização e
Funcionamento

119-d368ikjz3yb9p3frm

Página 1
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Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo

MANTER ESTE DOCUMENTO EM LOCAL VISÍVEL

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link https://processos.recife.pe.gov.br/pcr-
urbanistico/externo/exibircertificado/exibir-certificado.action e digite o código existente no rodapé do selo ou através do QR

Code.

Página 2 Alvará nº  8098347019
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MCTIC

Home (/SISEPIN/) /  Produtos e modelos habilitados

Produto: Impressora multifuncional a laser, policromática com velocidade de impressão superior a 45 ppm

Processo MCT/Data: 01200.004893/2014-82   de   27/10/2014

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 72, de 13/02/2015 DOU 18/02/2015 ()

Modelos: (16-04-15: X792DE) (16-04-15: X954DHE) (25-01-16: CS725DHE) (25-01-16: CX725DHE) (25-01-16: CX820DE) (25-
01-16: CX825DE) (25-01-16: CX860DE) (26-01-18: LEXMARK CX923DTE)

Produto: Impressora multifuncional a laser, policromática, com velocidade inferior ou igual a 45 ppm, com funções de
cópia, impressão e digitalização

Processo MCT/Data: 01200.001738/2012-42   de   31/05/2012

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 535, de 14/06/2013 DOU 17/06/2013 ()

Modelos: (02-07-13: HP LASERJET PRO200 COLOR MFP M276NW) (02-07-13: HP LASERJET PRO100 COLOR MFP M175NW)
(02-07-13: HP LASERJET PRO100 COLOR MFP M175A) (26-08-13: HP LASERJET PRO COLOR MFP M176N) (26-08-
13: HP LASERJET PRO COLOR MFP M177FW)(14-03-14: HP LASERJET PRO MFP M225DW) (05-11-14: CX510DHE)
(07-11-14: X748DE) (07-11-14: CX310DN) (07-11-14: CX410DE) (07-11-14: X925DE) (07-11-14: X952DTE) (07-11-
14: X950DE) (06-07-15: HP COLOR LASERJET MANAGED MFP M577CM) (06-07-15: HP COLOR LASERJET
ENTERPRISE MFP M577DN) (06-07-15: HP COLOR LASERJET ENTERPRISE MFP M577F) (06-07-15: HP COLOR
LASERJET ENTERPRISE MFP M577Z) (06-07-15: HP COLOR LASERJET MANAGED MFP M577DNM) (06-07-15: HP
COLOR LASERJET MANAGED MFP M577ZM) (09-06-17: HP COLOR LASERJET PRO MFP M180NW) (30-06-17: CLX-
6260FR) (26-01-18: LEXMARK CX921DE) (26-01-18: LEXMARK CX922DE) (06-04-18: LEXMARK CX310DN) (10-07-
19: LEXMARK CX625ADHE) (19-09-19: LEXMARK CX421ADN) (12-03-20: HP COLOR LASERJET MANAGED FLOW
MFP E57540C) (19-03-20: HP COLOR LASERJET MANAGED MFP E57540DN)

Produto: Impressora térmica, de impressão termo-direta

Processo MCT/Data: 01200.003556/2008-20   de   17/09/2008

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 375, de 28/05/2009 DOU 29/05/2009 ()

Modelos: IBM 4610 ? TI4; IBM 4610 ? kn4

Nome Fantasia: FLEXTRONICS TECNOLOGIA
Razão Social: FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 74.404.229/0005-51
Endereço: Av. Liberdade, 6315 Iporanga 

Sorocaba /  SP  -  18087170
Contato: Jorge Funaro 

jorge.funaro@�extronics.com 
(15) 4009-6330 
www.�extronics.com

 

Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios �scais da Lei de Informática
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Produto: Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com
uma tela de área superior a 140cm2 e inferior a 560cm2

Processo MCT/Data: 01200.004083/2007-05   de   02/08/2007

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 157, de 25/03/2008 DOU 27/03/2008 ()

Modelos: FLXN502; (06-05-10: FLXN500) (06-05-10: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD X201) (20-10-10: HP MINI
110-3110BR BRZL) (20-10-10: FLXN500) (20-10-10: FLXN500(20-10-10: HP MINI 110-3115BR BRZL) (20-10-10: HP
MINI 110-3120BR BRZL) (20-10-10: HP MINI 110-3130BR BRZL) (20-10-10: HP MINI 110-3150BR BRZL) (24-06-
11: FLXN500 ) (24-06-11: FLXN500) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3250BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION
DM1-3255BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3255BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-
3260BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3270BR NB PC BRZL) (15-07-11: FLXN500) (15-07-11:
MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD X220) (28-10-11: FLXN500) (28-10-11: HP PAVILION DM1-3251BR
NB PC BRZL) (24-05-12: FLXN500) (24-05-12: MICROCOMPUTADOR PORTATIL THINKPAD T430) (24-05-12:
MICROCOMPUTADOR PORTATIL THINKPAD T430I) (11-06-12: FLXN500) (11-06-12: MICROCOMPUTADOR
PORTÁTIL THINKPAD T420) (11-06-12: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T420I) (11-07-12: FLXN500)
(11-07-12: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD X230) (11-03-13: ASPIRE V5-471) (11-03-13: FLXN500)
(20-03-13: ASPIRE V5-431) (20-03-13: ASPIRE V5-431) (20-03-13: FLXN500) (23-09-13: FLXN500) (23-09-13: HP
PAVILION 14 NOTEBOOK PC) (23-10-13: HP PROBOOK 6470B NOTEBOOK PC) (23-10-13: FLXN500) (23-10-13:
HP ELITEBOOK 8470P NOTEBOOK PC) (23-10-13: HP PROBOOK 440 G1 NOTEBOOK PC) (23-10-13: HP
PROBOOK 6470B NOTEBOOK PC) (31-10-13: FLXN500) (31-10-13: HP PAVILION 14-N010BR NB PC BRZL) (31-10-
13: HP PAVILION 14-N020BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N030BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP
PAVILION 14-N040BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N050BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION
14-N050BR NB PC BRZL) (22-11-13: FLXN500) (22-11-13: HP 14-D028BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP 14-D030BR
NB PC BR ZL) (22-11-13: HP 14-D030BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP PAVILION 14-N060BR NB PC BRZL) (22-11-
13: HP PAVILION 14-N070BR NB PC BRZL) (17-12-13: FLXN500) (17-12-13: HP PAV TS 14-N060BR ULTRABOOK
BRZL) (17-12-13: HP PAV TS 14-N070BR ULTRABOOK BRZL) (18-12-13: FLXN500) (18-12-13:
H240G2U33110MQX500NXNC04PA BRZL) (30-12-13: FLXN500) (30-12-13: HP 240 G2 NOTEBOOK PC) (30-12-13:
HP 240 G2 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP EL ITEBOOK 840 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP ELITEBOOK 840 G1
NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP PROBOOK 640 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP PROBOOK 645 G1 NOTEBOOK
PC) (30-12-13: HP ZBOOK 14 MOBILE WORKSTATION) (19-02-14: FLXN500) (19-02-14: HP 14-D026BR
NOTEBOOK PC BRZL) (19-02-14: HP 14-D027BR NOTEBOOK PC BRZL) (19-02-14: HP 14-D029BR NOTEBO OK
PC BRZL) (19-02-14: HP 14-D029BR NOTEBOOK PC BRZL) (19-02-14: HP 14-D031BR NOTEBOOK PC BRZL) (13-
05-14: HP PAVILION 11-N021BR X360 PC BRZL) (13-05-14: HP PAVILION 11-N022BR X360 PC BRZL) (05-06-14:
HP 14-R050BR NOTEBOOK PC BRZL) (05-06-14: HP 14-R051BR NOTEBOOK PC BRZL) (05-06-14: HP 14-R052BR
NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: FLXN500) (01-07-14: FLXN500) (03-07-14: FLXN500)(22-10-15: HP NOTEBOOK
14-AC101BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC108BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC105BR BRZL)
(22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC111BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC141BR BRZL) (22-10-15: HP
NOTEBOOK 14-AC121BR BRZL) (12-11-15: HP 240 G4 NOTEBOOK PC)(13-07-16: COMPAQ PRESARIO CQ-21)
(27-09-16: COMPAQ PRESARIO CQ-23 4GB SSD32 NO ODD WINDOWS 10 EN) (27-09-16: COMPAQ PRESARIO
CQ-23 4GB HD500 NO ODD WINDOWS 10 VN) (27-07-17: HP 240 G6 NOTEBOOK PC) (27-07-17: HP 246 G6
NOTEBOOK PC) (04-08-17: HP ELITEBOOK 840 G4 NOTEBOOK PC) (18-08-17: COMPAQ PRESARIO CQ-17)

Produto: Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com
uma tela de área superior a 140cm2 e inferior a 560cm2 (Port. 131)

Processo MCT/Data: 01200.001476/2007-59   de   04/04/2007

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 131, de 14/03/2008 DOU 17/03/2008 ()

Certidão DOCUMENTOS HABILITAÇÃO APRESENTADOS PELA EMPRESA (0816252)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3240

http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-51&produto=&page=3
http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-51&produto=&page=3


17/07/2020 MCTIC

www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.… 3/6

Modelos: FLXN500; (24-06-11: HP PAVILION DM1-3250BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3270BR NB PC
BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3255BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3260BR NB PC BRZL)
(11-03-13: ASPIRE V5-471) (20-03-13: ASPIRE V5-431) (23-09-13: HP PAVILION 14 NOTEBOOK PC) (23-10-13: HP
PROBOOK 440 G1 NOTEBOOK PC)(23-10-13: HP PROBOOK 6470B NOTEBOOK PC) (23-10-13: HP ELITEBOOK
8470P NOTEBOOK PC) (31-10-13: HP PAVILION 14-N010BR NB PC BRZL)(31-10-13: HP PAVILION 14-N020BR NB
PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N030BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N040BR NB PC BRZL)
(31-10-13: HP PAVILION 14-N050BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP 14-D028BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP 14-
D030BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP PAVILION 14-N060BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP PAVILION 14-N070BR NB
PC BRZL) (17-12-13: HP PAV TS 14-N060BR ULTRABOOK BRZL) (17-12-13: HP PAV TS 14-N070BR ULTRABOOK
BRZL) (18-12-13: H240G2U33110MQX500NXNC04PA BRZL) (30-12-13: HP 240 G2 NOTEBOOK PC)(30-12-13: HP
PROBOOK 640 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP PROBOOK 645 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP ELITEBOOK
840 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP ZBOOK 14 MOBILE WORKSTATION)(19-02-14: HP 14-D026BR NOTEBOOK
PC BRZL)(19-02-14: HP 14-D027BR NOTEBOOK PC BRZL)(19-02-14: HP 14-D029BR NOTEBOOK PC BRZL)(19-02-
14: HP 14-D031BR NOTEBOOK PC BRZL)(13-05-14: HP PAVILION 11-N021BR X360 PC BRZL) (13-05-14: HP
PAVILION 11-N022BR X360 PC BRZL) (05-06-14: HP 14-R050BR NOTEBOOK PC BRZL) (05-06-14: HP 14-R051BR
NOTEBOOK PC BRZL) (05-06-14: HP 14-R052BR NOTEBOOK PC BRZL)(03-07-14: HP PROBOOK 440 G2
NOTEBOOK PC) (25-06-14: HP PAVILION 14-V060BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP PAVILION 14-V061BR
NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP PAVILION 14-V062BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP PAVILION 14-
V063BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP PAVILION 14-V064BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP
PAVILION 14-V065BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP PAVILION 14-V066BR NOTEBOOK PC BRZL) (01-07-
14: HP 240 G3 NOTEBOOK PC) (13-10-14: HP ELITEBOOK 745 G2 NOTEBOOK PC) (13-10-14: HP ELITEBOOK 740
G1 NOTEBOOK PC)(28-08-14: HP PAVILION 11-N025BR X360 PC BRZL) (28-08-14: HP PAVILION 11-N026BR
X360 PC BRZL) (24-12-14: HP PAVILION 11-N127BR X360 PC BRZL) (08-01-15: HP ELITEBOOK 840 G2
NOTEBOOK PC) (29-01-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB WINDOWS) (29-01-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23
4GB WINDOWS) (29-01-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB LINUX) (22-07-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB
WINDOWS 10 EN) (22-07-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB WINDOWS 10 VN) (22-07-15: COMPAQ PRESARIO
CQ-23 4GB WINDOWS 10 SL) (14-09-15: HP NOTEBOOK 14-AC102BR BRZL) (14-09-15: HP NOTEBOOK 14-
AC139BR BRZL) (14-09-15: HP NOTEBOOK 14-AC140BR BRZL) (01-10-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 4GB
LINUX) (13-10-15: HP PAVILION 14-V067BR NOTEBOOK PC BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC108BR BRZL)
(22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC105BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC111BR BRZL) (22-10-15: HP
NOTEBOOK 14-AC141BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC121BR BRZ)(12-11-15: HP PAV X360 CONVERT
13-S101BR BRZL) (12-11-15: HP PAV X360 CONVERT 13-S103BR BRZL) (12-11-15: HP PAV X360 CONVERT 13-
S104BR BRZL) (27-11-15: HP PROBOOK 440 G3 NOTEBOOK PC) (27-11-15: HP PROBOOK 440 G3 NOTEBOOK
PC) (27-11-15: HP PROBOOK 440 G3 NOTEBOOK PC) (09-12-15: HP PAVILION 11-N225BR X360 PC BRZL) (09-12-
15: HP PAVILION 11-N226BR X360 PC BRZL) (23-12-15: HP NOTEBOOK 14-AP020 BRZL) (23-12-15: HP
NOTEBOOK 14-AP010 BRZL) (23-12-15: HP ELITEBOOK 745 G3 NOTEBOOK PC) (18-02-16: HP ELITEBOOK 840
G3 NOTEBOOK PC) (18-03-16: HP PROBOOK 640 G2 NOTEBOOK PC) (17-06-16: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB
WINDOWS 10 EN) (17-06-16: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB WINDOWS 10 VN) (17-06-16: COMPAQ PRESARIO
CQ-23 4GB LINUX) (17-06-16: COMPAQ PRESARIO CQ-23 4GB WINDOWS 10 SL) (24-08-16: COMPAQ PRESARIO
CQ-360) (16-09-16: HP 240 G5 NOTEBOOK PC) (07-12-16: HP 246 G5 NOTEBOOK PC) (25-09-17: COMPAQ
PRESARIO CQ-23 4GB HD500 NO ODD WINDOWS 10) (25-09-17: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB WINDOWS 10)
(03-11-17: HP PROBOOK 440 G5 NOTEBOOK PC) (27-04-18: HP 240 G6 NOTEBOOK PC) (27-04-18: HP 246 G6
NOTEBOOK PC) (19-06-18: HP PROBOOK 640 G4 NOTEBOOK PC) (31-07-18: HP ELITEBOOK 840R G4
NOTEBOOK PC) (31-07-18: HP PROBOOK 645 G4 NOTEBOOK PC) (17-08-18: COMPAQ PRESARIO CQ-15) (08-02-
19: HP 246 G7 NOTEBOOK PC) (08-02-19: HP 240 G7 NOTEBOOK PC) (01-07-19: COMPAQ PRESARIO CQ-17)
(15-07-19: HP ELITEBOOK 840 G6 NOTEBOOK PC) (14-10-19: HP PROBOOK 640 G5) (18-12-19: HP ELITE 840 G6
NOTEBOOK PC) (18-12-19: HP PROBOOK 440 G7) (01-06-20: HP PROBOOK 445 G7) (01-06-20: HP 240 G7
NOTEBOOK PC) (01-06-20: HP 246 G7 NOTEBOOK PC) (29-06-20: HP ELITEBOOK 840 G7)

Produto: Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com
uma tela de área superior a 560 cm2

Processo MCT/Data: 01200.001475/2007-12   de   04/04/2007

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 888, de 01/12/2008 DOU 03/12/2008 ()

Modelos: LENOVO 3000 N200(05-01-09: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD R61)(05-01-09: T400)(30-03-10:
MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T410 )(22-09-10: HP MINI 110-3115BR BRZL) (22-09-10: HP MINI
110-3130BR BRZL) (22-09-10: HP MINI 110-3150BR BRZL) (22-09-10: HP MINI 110-3150BR BRZL) (15-10-10: HP
MINI 110-3120BR BRZL) (21-02-11: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T420) (16-06-11:
MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T420I) (30-04-12: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD
T430I) (30-04-12: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T430)(14-10-13: ASPIRE E1-522)(13-03-20: HP 250
G7 NOTEBOOK PC) (13-03-20: HP 256 G7 NOTEBOOK PC)

Produto: Microcomputador portátil, de peso superior a 3,5kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com
uma tela de área superior a 140cm2 e inferior a 560cm2

Processo MCT/Data: 01200.004083/2007-05   de   02/08/2007

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 157, de 25/03/2008 DOU 27/03/2008 ()

Modelos: FLXN503.(23-06-08: THINKPAD R61I )(23-06-08: THINKPAD R61E)(23-06-08: THINKPAD T61)(09-09-08:
MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD SL500)(09-09-08: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD
SL400)(02-10-08: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD X200)(06-05-11: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL
THINKPAD EDGE E420)
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Produto: Microcomputador portátil, sem teclado, com tela sensível ao toque ("touch screen") de peso inferior a 750g
(Tablet PC)

Processo MCT/Data: 01200.001588/2011-96   de   10/06/2011

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 634, de 06/09/2012 DOU 10/09/2012 ()

Modelos: (28-05-14: HP 7.1 1201 TABLET BRZL) (28-05-14: HP 8 1401 TABLET BRZL) (01-07-14: B1-730) (30-06-15: HP PRO
X2 612 G1) (30-06-15: HP PRO X2 612 G1 )

Produto: Modulador/demodulador ("modem")

Processo MCT/Data: 01200.004989/2012-89   de   18/12/2012

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 992, de 24/09/2013 DOU 25/09/2013 ()

Modelos:

Produto: Módulo de comunicação satelital para aplicação em rastreamento via GPS

Processo MCT/Data: 01200.001852/2005-42   de   28/04/2005

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 396, de 26/06/2006 DOU 27/06/2006 ()

Modelos: M2

Produto: Módulo de conversão de sinais digitais e de rádio-frequência (RF) para estação rádio-base de telefonia celular

Processo MCT/Data: 01200.003913/2009-31   de   27/10/2009

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 778, de 24/09/2010 DOU 27/09/2010 ()

Modelos: GM5M4DRFU

Produto: Módulo de Processamento de Sinais próprio para Estação Rádio base, baseado em técnica digital

Processo MCT/Data: 01250.038360/2017-51   de   29/06/2017

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 4954, de 25/09/2019 DOU 31/01/2020 ()

Modelos: (01-06-20: ABIA AIRSCALE CAPACITY)

Produto: Módulo para empilhamento (stack) de comutadores de pacotes de dados em rede de computadores (switch)

Processo MCT/Data: 01250.024514/2018-17   de   27/04/2018

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 3392, de 24/07/2019 DOU 31/01/2020 ()

Modelos: (10-03-20: C9200-STACK-KIT=) (10-03-20: C9200L-STACK-KIT=)

Produto: Rádio modem

Processo MCT/Data: 01200.005185/2007-30   de   24/09/2007

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 103, de 26/02/2009 DOU 27/02/2009 ()

Modelos: TM502A/CE; TM504G/CE
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Produto: Rádio-modem para tecnologia celular

Processo MCT/Data: 01200.001219/2009-89   de   14/05/2009

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 930, de 28/10/2009 DOU 29/10/2009 ()

Modelos: LEON-G100.(19-12-12: FRHA ? MÓDULO RADIO TRANSCEPTOR PARA ESTAÇÃO RADIO-BASE DE TECNOLOGIA
CELULAR MULTIMODO)

Produto: Roteador digital para rede com �o

Processo MCT/Data: 01200.001307/2016-18   de   26/04/2016

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 4572, de 20/10/2016 DOU 24/10/2016 (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=3&data=24/10/2016)

Modelos: (11-11-16: CISCO ISR4321) (11-11-16: CISCO ISR4331) (11-11-16: ISR4321/K9) (11-11-16: ISR4321-V/K9) (11-11-
16: ISR4331/K9) (11-11-16: ISR4331-V/K9) (04-01-17: CISCO 2911) (04-01-17: CISCO 1905) (14-01-19: C841M-
4X/K9) (14-01-19: C841M-8X/K9) (08-02-19: ASR-9910) (08-02-19: ASR-9010-SYS) (25-02-19: ASR-9010) (29-03-19:
ASR-9006) (29-03-19: ASR-9904) (29-03-19: ASR-9922) (29-03-19: ASR1004) (29-03-19: ASR1006) (29-03-19:
ASR1013) (29-03-19: ASR1009) (04-04-19: ASR-9906) (16-10-19: ASR-9010-AC-V2) (16-10-19: ASR-9010-AC-V2=)
(16-10-19: ASR-9010-AC-V2) (16-10-19: ASR-9010-AC-V2=) (13-12-19: C1111-4P)

Produto: Roteador digital para rede sem �o

Processo MCT/Data: 01200.000145/2012-69   de   19/01/2012

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 719, de 04/10/2012 DOU 09/10/2012 ()

Modelos: (19-11-12: CISCO 1905) (19-11-12: CISCO 2911)(28-09-15: CISCO ISR4321) (28-09-15: CISCO ISR4331) (28-09-15:
ISR4321/K9) (28-09-15: ISR4321-V/K9) (28-09-15: ISR4331/K9) (14-01-19: C841M-4X/K9) (14-01-19: C841M-
8X/K9)

Produto: Teclado para distribuidor (dispensador) automático de papel-moeda

Processo MCT/Data: 01200.001609/2009-59   de   08/06/2009

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 988, de 18/11/2009 DOU 20/11/2009 ()

Modelos: NCR-445-0717238 (português); NCR-445-0717118 (espanhol).

Produto: Terminal para pagamento eletrônico por meio de cartão de crédito ou débito

Processo MCT/Data: 01200.006146/2002-45   de   04/11/2002

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 113, de 24/03/2003 DOU 26/03/2003 ()

Modelos: NS7SC; T7P; T7PLUS; S7S; MAGIC 5100; OMERO X; I 5100; FLXPOS01; FLXPOS02; FLXPOS03; FLXPOS04;
MAGIC1800(15-10-10: VX 810 ) (15-10-10: VX 670 GPRS) (15-10-10: VX 810 GPRS) (15-10-10: VX 520 ) (15-10-10:
VX 520 GPRS) (15-10-10: VX 670) (15-10-10: VX 680 GPRS) (27-05-11: VX680 GPRS CTLS) (17-02-12: VX520 CTLS)
(17-02-12: VX820 CTLS)(12-08-14: VX685 GPRS CTLS AZUL) (12-08-14: VX685 GPRS CTLS CINZA)(24-12-14: VX685
GPRS CTLS) (24-12-14: VX685 GPRS CTLS CIELO) (24-12-14: VX685 GPRS CTLS REDE) (07-07-15: VX520 CTLS
COLOR) (12-11-15: E105) (23-12-15: E265 GPRS) (14-03-16: VX690 CTLS 3G WIFI/BT) (14-03-16: VX690 CTLS 3G
WIFI/BT CIELO) (14-03-16: VX690 CTLS 3G WIFI/BT REDE) (14-03-16: VX690 CTLS 3G WIFI/BT GETNET) (10-08-16:
E275 GPRS WIFI/BT) (10-08-16: E275 GPRS WIFI/BT UOL) (10-08-16: P200 CTLS) (10-08-16: P200 CTLS CIELO)
(10-08-16: P400 CTLS) (10-08-16: P400 CTLS CIELO) (10-08-16: V200C CTLS D/E) (10-08-16: V200C CTLS D/E
CIELO) (07-10-16: E265 GPRS) (07-10-16: E265 GPRS GETNET) (03-03-17: V200C CTLS) (03-03-17: V200C CTLS
CIELO) (03-03-17: V200C CTLS REDE) (03-03-17: V200C CTLS GETNET) (03-03-17: P200 CTLS REDE) (03-03-17:
P200 CTLS GETNET) (03-03-17: C680 CTLS 3G/WIFI/BT) (03-03-17: C680 CTLS 3G/WIFI/BT CIELO) (03-03-17: C680
CTLS 3G/WIFI/BT REDE) (03-03-17: C680 CTLS 3G/WIFI/BT GETNET) (03-03-17: VX685 CTLS GPRS GETNET) (11-
12-17: V205C CTLS) (11-12-17: V205C CTLS CIELO) (11-12-17: V205C CTLS REDE) (11-12-17: V205C CTLS GETNET)
(11-12-17: V240M 3G/WIFI/BT) (11-12-17: V240M 3G/WIFI/BT CIELO) (11-12-17: V240M 3G/WIFI/BT REDE) (11-
12-17: V240M 3G/WIFI/BT GETNET) (02-05-19: X990 4G/BT/WI-FI) (02-05-19: X990 4G/BT/WI-FI CIELO) (02-05-19:
X990 4G/BT/WI-FI GETNET) (02-05-19: X990 4G/BT/WI-FI REDE) (11-03-20: VERIFONE V200T)
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http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-51&produto=&page=3
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=3&data=24/10/2016
http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-51&produto=&page=3
http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-51&produto=&page=3
http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-51&produto=&page=3


17/07/2020 MCTIC

www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.… 6/6

Produto: Terminal portátil de telefonia celular

Processo MCT/Data: 01200.003718/2001-53   de   23/07/2001

CNPJ da Incentivada: 74404229000551

Portaria MCT/MDIC/MF: 073, de 30/01/2002 DOU 04/02/2002 ()

Modelos: A1228C; A1228DI; A1228DSI; R278D; R300D; T18DI; T18DSI; T60C; T60D; T100; T200; PHONE 4; KYOCERA K112;
MOTOROLA C 130; MOTOROLA C 131; MOTOROLA C 132; COMPAL; SONY ERICSSON; LUCENT; ZTE C131; ZTE
C132; ZTE C133; T237; T230; T290A; T290C; T290I; K300I; Z5; W200 PRETO,W200 CREME; OT-E801A; OT-E801X;
W580I; S500I; CB722A; OT-C701A; OT-C701X E C208S; LENA-W380A (30/11/2007); LENA-W380I (30/11/2007).
(23-01-08: MAGDALENA - Z555A)(23-01-08: MAGDALENA - Z555I)(01-02-08: JOHANNA - W350A)(01-02-08:
JOHANNA - W350I)(29-02-08: DEENA - W760I)(23-06-08: W302)(23-06-08: ETS8551 CORDLESS PHONE)(23-06-08:
C209S)(14-07-08: U5707)(06-08-08: W595A)(06-08-08: W595)(11-02-09: W705)(11-02-09: W200)(17-04-09:
W200A)(17-04-09: W200I )(19-05-09: C903)(27-05-11: U8150-B) (14-09-11: U6150) (06-12-11: CURVE 8520) (13-
12-11: TORCH 9800) (13-12-11: BOLD 9700) (13-12-11: BOLD 9780) (13-12-11: CURVE 3G 9300)

«
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModel
empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-
51&produto=?
page=1)

‹
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosMo
empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-
51&produto=?
page=3)

Pagina 4 de 5 ›
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEm
empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-
51&produto=?
page=5)

»
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacao
empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-
51&produto=?
page=5)

Voltar

© 2017 MCTICMinistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
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http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-51&produto=&page=3
http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-51&produto=?page=1
http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-51&produto=?page=3
http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-51&produto=?page=5
http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=Flextronics&cnpj=74.404.229/0005-51&produto=?page=5
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02/09/2020

1/1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  ALMIR DIAS DE SOUZA
REGISTRO.......... :  PE-006437/O-0
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  021.158.754-00

 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 02/09/2020 as 15:50:42.
Válido até: 01/12/2020.
Código de Controle: 565257.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.
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02/09/2020

1/1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  CARLOS ALBERTO BARROS BIANCHI
REGISTRO.......... :  PE-020812/O-2
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  038.834.354-06

 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 02/09/2020 as 15:52:52.
Válido até: 01/12/2020.
Código de Controle: 908440.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.
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13/10/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 02.213.325/0001-88
Razão Social:PLUGNET COM E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: R GENERAL ABREU E LIMA 222 / ROSARINHO / RECIFE / PE / 52041-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/10/2020 a 06/11/2020 

Certificação Número: 2020100801132678778808

Informação obtida em 13/10/2020 07:42:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Número da Certidão: 2020.000004720422-31

Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço: RUA GENERAL ABREU E LIMA N. 222, ROSARINHO, RECIFE - PE, CEP: 52041040

02.213.325/0001-88

DADOS DO CONTRIBUINTE

09/09/2020Data de Emissão:

CNPJ:

Esta certidão é válida até 07/12/2020 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.

Página 1
Emitido em: 09/09/2020 08:26:10

 de 1
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Certifico o Registro em 15/05/2020
Arquivamento 20209381221 de 15/05/2020 Protocolo 209381221 de 12/05/2020 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46891873960884

15/05/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GJ__3r0wGyBw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02115875400-ALMIR DIAS DE SOUZA
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Certifico o Registro em 15/05/2020
Arquivamento 20209381221 de 15/05/2020 Protocolo 209381221 de 12/05/2020 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46891873960884

15/05/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GJ__3r0wGyBw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02115875400-ALMIR DIAS DE SOUZA
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Certifico o Registro em 15/05/2020
Arquivamento 20209381221 de 15/05/2020 Protocolo 209381221 de 12/05/2020 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46891873960884

15/05/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GJ__3r0wGyBw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02115875400-ALMIR DIAS DE SOUZA
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Certifico o Registro em 15/05/2020
Arquivamento 20209381221 de 15/05/2020 Protocolo 209381221 de 12/05/2020 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46891873960884

15/05/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GJ__3r0wGyBw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02115875400-ALMIR DIAS DE SOUZA
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Certifico o Registro em 15/05/2020
Arquivamento 20209381221 de 15/05/2020 Protocolo 209381221 de 12/05/2020 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46891873960884

15/05/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GJ__3r0wGyBw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02115875400-ALMIR DIAS DE SOUZA
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Certifico o Registro em 15/05/2020
Arquivamento 20209381221 de 15/05/2020 Protocolo 209381221 de 12/05/2020 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46891873960884

15/05/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GJ__3r0wGyBw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02115875400-ALMIR DIAS DE SOUZA
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Certifico o Registro em 15/05/2020
Arquivamento 20209381221 de 15/05/2020 Protocolo 209381221 de 12/05/2020 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46891873960884

15/05/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GJ__3r0wGyBw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02115875400-ALMIR DIAS DE SOUZA
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Certifico o Registro em 15/05/2020
Arquivamento 20209381221 de 15/05/2020 Protocolo 209381221 de 12/05/2020 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46891873960884

15/05/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GJ__3r0wGyBw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02115875400-ALMIR DIAS DE SOUZA
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Certifico o Registro em 15/05/2020
Arquivamento 20209381221 de 15/05/2020 Protocolo 209381221 de 12/05/2020 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46891873960884

15/05/2020

209381221

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PROTOCOLO 209381221 - 12/05/2020

ATO 223 - BALANCO PUBLICADO

EVENTO 223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201069310
CNPJ 02.213.325/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2020
SOB N: 20209381221

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02115875400 - ALMIR DIAS DE SOUZA
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Certifico o Registro em 15/05/2020
Arquivamento 20209381221 de 15/05/2020 Protocolo 209381221 de 12/05/2020 NIRE 26201069310
Nome da empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46891873960884

15/05/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GJ__3r0wGyBw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02115875400-ALMIR DIAS DE SOUZA
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Secretaria!Especial!de!Desburocratização,!Gestão!e!Governo!Digital

Sistema!de!Cadastramento!Unificado!de!Fornecedores!-!SICAF

Ministério!da!Economia

Secretaria!de!Gestão

Dados!do!Fornecedor
CNPJ: 02.213.325/0001-88

Razão!Social: PLUGNET!COMERCIO!E!REPRESENTACOES!LTDA.

Nome!Fantasia: PLUGNET!INFORMATICA

Situação!do!Fornecedor: Credenciado Data!de!Vencimento!do!Cadastro: 15/03/2021

Ocorrências!e!Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento!de!Licitar: Nada!Consta

Vínculo!com!"Serviço!Público": Nada!Consta

Ocorrências!Impeditivas!indiretas: Nada!Consta

Níveis!cadastrados:

I!-!Credenciamento

II!-!Habilitação!Juridica

III!-!Regularidade!Fiscal!e!Trabalhista!Federal

Receita!Federal!e!PGFN 23/05/2021

FGTS 14/12/2020

Trabalhista Validade: 22/05/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV!-!Regularidade!Fiscal!Estadual/Distrital!e!Municipal

Receita!Estadual/Distrital Validade: 20/02/2021

Receita!Municipal Validade: 22/01/2021

VI!-!Qualificação!Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos!para!os!fins!previstos!na!Lei!nº!8.666,!de!1993,!conforme!documentação!registrada!no!SICAF,!que!a
situação!do!fornecedor!no!momento!é!a!seguinte:

Emitido!em:!24/11/2020!13:28 de
CPF:!565.029.314-72!!!!!!Nome:!JOAO!HERMINIO!DE!BARROS!NETO
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Ass:!____________________________________________________________________________________________
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Secretaria!Especial!de!Desburocratização,!Gestão!e!Governo!Digital

Sistema!de!Cadastramento!Unificado!de!Fornecedores!-!SICAF

Ministério!da!Economia

Secretaria!de!Gestão

Relatório!Nível!I!-!Credenciamento

Dados!do!Fornecedor
CNPJ: 02.213.325/0001-88
Razão!Social: PLUGNET!COMERCIO!E!REPRESENTACOES!LTDA.
Nome!Fantasia: PLUGNET!INFORMATICA
Situação!do!Fornecedor: Credenciado Data!de!Vencimento!do!Cadastro: 15/03/2021

Dados!do!Nível
Situação!do!Nível: Cadastrado

Dados!do!Fornecedor
Porte!da!Empresa: Demais
Inscrição!Estadual: 024144495 Inscrição!Municipal: 2939967
Natureza!Jurídica: SOCIEDADE!EMPRESÁRIA!LIMITADA
Capital!Social: R$!2.000.000,00 Data!de!Abertura!da!Empresa: 01/11/1997
CNAE!Primário: 4751-2/01!-!COMÉRCIO!VAREJISTA!ESPECIALIZADO!DE!EQUIPAMENTOS

E!SUPRIMENTOS!DE!INFORMÁTICA
CNAE!Secundário!1: 4321-5/00!-!INSTALAÇÃO!E!MANUTENÇÃO!ELÉTRICA
CNAE!Secundário!2: 4619-2/00!-!REPRESENTANTES!COMERCIAIS!E!AGENTES!DO!COMÉRCIO
CNAE!Secundário!3: 6209-1/00!-!SUPORTE!TÉCNICO,!MANUTENÇÃO!E!OUTROS!SERVIÇOS
CNAE!Secundário!4: 7733-1/00!-!ALUGUEL!DE!MÁQUINAS!E!EQUIPAMENTOS!PARA
CNAE!Secundário!5: 8599-6/99!-!OUTRAS!ATIVIDADES!DE!ENSINO!NÃO!ESPECIFICADAS

Dados!para!Contato
CEP: 52.041-040
Endereço: RUA!GENERAL!ABREU!E!LIMA,!222!-!:!.;!-!ROSARINHO
Município!/!UF: Recife!/!Pernambuco
Telefone: (81)!34267006
E-mail: PLUGNET@PLUGNETSHOP.COM.BR

Dados!do!Responsável!pelo!Cadastro
376.381.144-34CPF:

Nome: BRENO!JOSE!DE!ARAUJO!TAVARES
Carteira!de!Identidade: 1862424 Órgão!Expedidor: ssp/rn
Data!de!Expedição: 26/03/1997 Data!de!Nascimento: 11/01/1968
E-mail: plugnet@plugnetshop.com.br

Emitido!em:!24/11/2020!13:31 de
CPF:!565.029.314-72!!!!!!Nome:!JOAO!HERMINIO!DE!BARROS!NETO
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Relatório!Nível!I!-!Credenciamento

Sócios!/!Administradores
Dados!do!Sócio/Administrador!1

CPF: 376.381.144-34 Participação!Societária: 50,00%
Nome: BRENO!JOSE!DE!ARAUJO!TAVARES
Carteira!de!Identidade: 1862424 Órgão!Expedidor: SSP/RN
Data!de!Expedição: 26/03/1997 Data!de!Nascimento: 11/01/1968
Filiação!Materna: MARLY!B!DE!ARAUJO!TAVARES
Estado!Civil: Casado(a)

Carteira!de!Identidade: 3622054 Órgão!Expedidor: SSP/PE
Data!de!Expedição: 18/11/2017

Dados!do!Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LIDIA!MARIA!DOS!SANTOS!DANTASNome:

832.209.414-00Estrangeiro:

CEP: 52.061-155
Endereço: RUA!JORGE!DE!ALBUQUERQUE,!31!-!APT!1201!-!POCO!DA!PANELA
Município!/!UF: Recife!/!Pernambuco
Telefone: (81)!00000000
E-mail: breno@plugnetshop.com.br

Dados!do!Sócio/Administrador!2

CPF: 492.032.744-72 Participação!Societária: 50,00%
Nome: MARCOS!DE!ALBUQUERQUE!CESAR!FILHO
Carteira!de!Identidade: 2945891 Órgão!Expedidor: SSP/PE
Data!de!Expedição: 26/04/1991 Data!de!Nascimento: 24/05/1969
Filiação!Materna: MARIA!SOLANGE!EMERICIANO!CESAR
Estado!Civil: Casado(a)

Carteira!de!Identidade: 3217942 Órgão!Expedidor: SSP/PE
Data!de!Expedição: 06/05/1996

Dados!do!Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CLELIA!MACHADO!ALBUQUERQUE!CESARNome:

685.925.074-72Estrangeiro:

CEP: 51.021-000
Endereço: AVENIDA!BOA!VIAGEM,!4862!-!APTO!3401!-!BOA!VIAGEM
Município!/!UF: Recife!/!Pernambuco
Telefone: (81)!00000000
E-mail: marcos@plugnetshop.com.br

Emitido!em:!24/11/2020!13:31 de
CPF:!565.029.314-72!!!!!!Nome:!JOAO!HERMINIO!DE!BARROS!NETO
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Relatório!Nível!I!-!Credenciamento

Dirigentes
Dados!do!Dirigente!1

CPF: 376.381.144-34
Nome: BRENO!JOSE!DE!ARAUJO!TAVARES
Carteira!de!Identidade: 1862424 Órgão!Expedidor: SSP/RN
Data!de!Expedição: 26/03/1997 Data!de!Nascimento: 11/01/1968
Filiação!Materna: MARLY!B!DE!ARAUJO!TAVARES
Estado!Civil: Casado(a)

Carteira!de!Identidade: 3622054 Órgão!Expedidor: SSP/PE
Data!de!Expedição: 18/11/2017

Dados!do!Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LIDIA!MARIA!DOS!SANTOS!DANTASNome:

832.209.414-00Estrangeiro:

CEP: 52.061-155
Endereço: RUA!JORGE!DE!ALBUQUERQUE,!31!-!APT!1201!-!POCO!DA!PANELA
Município!/!UF: Recife!/!Pernambuco
Telefone: (81)!00000000
E-mail: breno@plugnetshop.com.br

Dados!do!Dirigente!2

CPF: 492.032.744-72
Nome: MARCOS!DE!ALBUQUERQUE!CESAR!FILHO
Carteira!de!Identidade: 2945891 Órgão!Expedidor: SSP/PE
Data!de!Expedição: 26/04/1991 Data!de!Nascimento: 24/05/1969
Filiação!Materna: MARIA!SOLANGE!EMERICIANO!CESAR
Estado!Civil: Casado(a)

Carteira!de!Identidade: 3217942 Órgão!Expedidor: SSP/PE
Data!de!Expedição: 06/05/1996

Dados!do!Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CLELIA!MACHADO!ALBUQUERQUE!CESARNome:

685.925.074-72Estrangeiro:

CEP: 51.021-000
Endereço: AVENIDA!BOA!VIAGEM,!4862!-!APTO!3401!-!BOA!VIAGEM
Município!/!UF: Recife!/!Pernambuco
Telefone: (81)!00000000
E-mail: marcos@plugnetshop.com.br

Linhas!Fornecimento

Materiais
5815!-!EQUIPAMENTOS!DE!TELETIPO!E!FAC-SÍMILE
5930!-!CHAVES!ELÉTRICAS
6110!-!EQUIPAMENTOS!DE!CONTROLE!ELÉTRICO
6145!-!FIOS!E!CABOS!ELÉTRICOS

Emitido!em:!24/11/2020!13:31 de
CPF:!565.029.314-72!!!!!!Nome:!JOAO!HERMINIO!DE!BARROS!NETO
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Relatório!Nível!I!-!Credenciamento

Materiais
6730!-!EQUIPAMENTO!PARA!PROJEÇÃO!FOTOGRÁFICA
7010!-!COMPUTADORES
7020!-!IMPRESSORAS
7025!-!UNIDADES!DE!ARMAZENAMENTO!DE!ENTRADA!E!SAÍDA!DE!DADOS
7035!-!EQUIPAMENTOS!SUPORTES!DE!PROCESSAMENTO!AUTOMÁTICO!DE!DADOS
7045!-!ARTIGOS!DIVERSOS!PARA!PROCESSAMENTO!AUTOMÁTICO!DE!DADOS
7110!-!MOBILIÁRIO!PARA!ESCRITÓRIO
7195!-!MOBILIÁRIOS!DIVERSOS!E!ACESSÓRIOS
7510!-!ARTIGOS!PARA!ESCRITÓRIO
Serviços
612!-!Estudos!e!Projetos!de!Comunicação!de!Dados
833!-!Consultoria!e!Assessoria!-!Informática
1279!-!Informática!-!Programas!Fechados!(Software)
1295!-!Informática!-!Administração!e!Operação!em!Processamento!!!deDados
1970!-!Instalação!/!Montagem!/!Manutenção!-!Equipamentos!Elétricos
2585!-!Manutenção!de!Paineis!Elétricos
3530!-!Informática!-!Manutenção!de!Computadores
3549!-!Informática!-!Instalação!/!Manutenção!de!Periférico!Inativo
4006!-!Locação!de!computadores!/!Periféricos
4642!-!Instalação!e!Montagem!de!!Subestações!!de!!Energia!!ElétricaBlindadas
5398!-!Prestação!de!Serviços!de!Informática
5606!-!Instalação!/!Manutenção!Elétrica!-!Predial,!Industrial
13668!-!Estudos!e!Projetos!de!Instalação!de!Rede!Local!de!Microcomputador
13676!-!Instalação!de!Rede!Local!de!Microcomputador
13684!-!Estudos!e!Projetos!de!Instalação!de!Rede!Comunicação!/!Local
13692!-!Instalação!e!Montagem!de!Rede!Local!de!Conectividade
15792!-!Instalação!/!Manutenção!-!Equipamento!Eletroeletrônico
16217!-!Informática!-!Atualização!(!Up!Grade!)!!de!!Configuração!!deEquipamento!/!Programa
16918!-!Informática!-!Desenvolvimento!/!Implantação!/!Manutenção!Re-de!de!Computador
19615!-!Informática!-!Instalação!/!Manutenção!Comunicação!Dados
20940!-!Cabeamento!Rede
21113!-!Informática!/!Automação!-!Assistência!Técnica!/!Manutenção!/Reparo
21199!-!Informática!-!Diagnóstico!Rede
21202!-!Informática!-!Segurança!Rede
21210!-!Informática!-!Diagnóstico!e!Projeto!Rede!Dados
22128!-!Manutenção!/!Instalação!/!Desenvolvimento!Software
25135!-!Serviço!Rede!Comunicação!Dados!e!Imagem

Emitido!em:!24/11/2020!13:31 de
CPF:!565.029.314-72!!!!!!Nome:!JOAO!HERMINIO!DE!BARROS!NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 02.213.325/0001-88
Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA GENERAL ABREU E LIMA, 222 - : .; - ROSARINHO - Recife / Pernambuco

Emitido em: 24/11/2020 13:27 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.213.325/0001-88

Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Nome Fantasia: PLUGNET INFORMATICA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 376.381.144-34

Nome: BRENO JOSE DE ARAUJO TAVARES

Carteira de Identidade: 1862424 Órgão Expedidor: SSP/RN

Data de Expedição: 26/03/1997 Data de Nascimento: 11/01/1968

Filiação Materna: MARLY B DE ARAUJO TAVARES

Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 3622054 Órgão Expedidor: SSP/PE

Data de Expedição: 18/11/2017

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Não CPF:
LIDIA MARIA DOS SANTOS DANTASNome:

832.209.414-00Estrangeiro:

CEP: 52.061-155

Endereço: RUA JORGE DE ALBUQUERQUE, 31 - APT 1201 - POCO DA PANELA

Município / UF: Recife / Pernambuco

Telefone: (81) 00000000

E-mail: breno@plugnetshop.com.br

Emitido em: 24/11/2020 13:32 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Dirigente

Dados do Dirigente 2

CPF: 492.032.744-72

Nome: MARCOS DE ALBUQUERQUE CESAR FILHO

Carteira de Identidade: 2945891 Órgão Expedidor: SSP/PE

Data de Expedição: 26/04/1991 Data de Nascimento: 24/05/1969

Filiação Materna: MARIA SOLANGE EMERICIANO CESAR

Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 3217942 Órgão Expedidor: SSP/PE

Data de Expedição: 06/05/1996

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Não CPF:
CLELIA MACHADO ALBUQUERQUE CESARNome:

685.925.074-72Estrangeiro:

CEP: 51.021-000

Endereço: AVENIDA BOA VIAGEM, 4862 - APTO 3401 - BOA VIAGEM

Município / UF: Recife / Pernambuco

Telefone: (81) 00000000

E-mail: marcos@plugnetshop.com.br

Emitido em: 24/11/2020 13:32 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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37408259449Usuário:

25/11/2020 16:35:55Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Adimplente02213325
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1

Certidão CADIN (0816315)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3268



���������� ����	
������������������	
��������	��

����������������� �!"��#�$�%���"#&���'!(")#�$� �� ���*

+,-./0123-4,56780

9::;;<=9>?:?:<=@AB?;<=>?CA<=?B?DC?AB:

EFGHI<JKGLMLNILF
OPQRSTUV<WSXYPQZP<HVYQ[ZPUV

OPQRSTUV<IY\QZTUV<HVYQ[ZPUV<]Y<̂VU\ZU_

<
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��|<t�M�HFW<EFI<EIFMHWŴ GFI<̂O�<A|<̂I�̂ �Ht̂ �HtOF< GG<WH�<GLWMF< GG<��|<̂I�̂ �Ht̂ �HtOF<WWG<;;:<̂<C::|<�̂ OHIL̂
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XNBVÛCX9WN
MN̂ LCPC\UQ9WQ
ULnCBYQ̂ QC
PMWQ

Xop Xop 88D9q9M8 aj Br9siSjhOgs̀ ` Br9mj̀ ij[[OTj̀ `mgkS̀ km̀ m̀
Sgtm[tmS

:-/1-56uvwoxoyv9
,-./01-234568CXUMUVC9
:;<4=;6>6?4/@A;568CXUMUVC9YQXMNB9LTaT̀9
F4@1/0GA;6F43-=H-<-6<;6I.J43;6IK4/3-<;56LCMNDCCE9l9MU8C9̀ S98BĈ NXXQWCB9Si98zv{|ww}~vz9|p9}z��ox|x�z}9�[g9{vp
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INHLIKHROMPIIIFQIFH

Ata PREGÃO 75 (0816330)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3273



���������� ����	
������������������	
��������	��

����������������� �!"��#�$�%���"#&���'!(")#�$� �� *��+

,-./-0123-45
6.78-

697:;<:14=-
>:1?-4=7
,-./-0123-45
6.78-

@ABCABDADA
CEFGHFCH

,-./-01=-4>1:147./I-4=741.78-4-4J-:.707=-:4K6LMN4LM,NOPOQR64PLK6S4,NTUB,TVF4AEWXADWYHZBAAAC5ACW

M.07::1[7.;-
=-4>:1?-4=7
,-./-0123-45
6.78-

@ABCABDADA
CXFDZFAG

M.07::1=-4-4>:1?-4=74,-./-0123-4=746.78-4>7\-4J-:.707=-:4K6LMN4LM,NOPOQR64PLK6S4,NTUB,TVF
AEWXADWYHZBAAAC5ACW

]70<̂1
AEBCCBDADA
CEFCDFG@

]70<̂14=14>:->-̂;1W4V-:.707=-:F4K6LMN4LM,NOPOQR64PLK6S4,NTUB,TVF4AEWXADWYHZBAAAC5ACS4>7\-4[7\_-:4\1.074=7
]̀ 4GWEZHSAAAAW4a-;I/-F4T]OTObL64]M,cb6K6W4]MQRbL]O4KOb4aOLRdOb4NO46aeRMNLM4,f6LS4T6]M,M]4Lg,NR,O
]MQRbL]6KO4N64hNLMQ]6W

K7̂7[>1;745
]7;-:.-4=-
U<\i1[7.;-

AEBCCBDADA
CEFDCF@H

]7;-:.-4=74R;7[4=-4U<\i1[7.;-4>1:1414M;1>14=74=7̂7[>1;74a7BM>>W

R.j0I-4=-
=7̂7[>1;7

AEBCCBDADA
CEFDCFEC

R;7[47̂;k47[4Cl4=7̂7[>1;74a7BM>>S41i<1:=1.=-4\1.07W

K7̂7[>1;745
L7[>-4=-
P1.07
M8>I:1=-

AEBCCBDADA
CEFEYFC@

O4R;7[4;7/74-4Cl4=7̂7[>1;74a7BM>>47.07::1=-4m̂4CEFEYFC@4=74AEBCCBDADAW4O4;7[>-478>I:-<474-4\1.074.3-4J-I
7./I1=-4>7\-4J-:.707=-:4aLM,4LM,NOPOQR64MR]MPRS4,TVB,NTUF4@AWZDAWCGGBAAAC5AYW

R.j0I-4=-
=7̂7[>1;7

AEBCCBDADA
CEFEYFC@

R;7[47̂;k47[4Dl4=7̂7[>1;74a7BM>>S41i<1:=1.=-4\1.07W

R.j0I-4=-
=7̂7[>1;7

AEBCCBDADA
CEFGDFCZ

R;7[47̂;k47[4Cl4=7̂7[>1;74YCYES41i<1:=1.=-4\1.07W

K7̂7[>1;745
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T[Ĥ1;7.<-

@GBCCB@D@D
CGFAWFX\
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WXR9QPV ÔPeTUP9R9URVP_SZOTUP9RV9UPQXVR_ZTzfP9PaYQYTn9UP9aTuOYQT_ZR9RV9nY_̀ T9UR9̂OPUXzfP9QP_ZY_XTUT9P9̂OPUXZP9|PQdY_m9lZTZYP_
T̂OT9T9Y_ZROaTQR9PaROZTUTN9��|�;9MN9M9sXVTv9QP_ZOPnTUPOT9mOxaYQT9Y_ZRmOTUT9TP9̂OPQRSSTUPO9QPV9VRV�OYT9Vh_YVT9UR9Mp\c<w9pN9�
�nPQTzfP9UR9VRV�OYT9̂PUROx9SRO9UY_�VYQT9PX9̂Oq�URaY_YUTN9o�~�9MN9oRQ_PnPmYT9~�|9�7|k9ZTVT_̀ P9Vx[YVP9UR9M>9̂PnRmTUTSw9pN
�POVTZP9}YURSQORR_9M]r�9QPV T̂ZheRn9QPV9OR̂OPUXzfP9UR9ehURPS9_P9̂TUOfP9�Xnn97|N9:�|�9MN9�_ZROaTQR9_P9̂TUOfP9Vh_YVP9@YmTuYZ
�Z̀RO_RZ9QPV9QP_RQZPO9:��>?w9pN9lX̂POZR9QPV9SRnRzfP9TXZPVxZYQT9TS9eRnPQYUTURS9UR9MgtMggtMggg9cuYZSw9|�l8;l�o��;9|�9:�|�
}�:�~�ll9MN9iPV T̂ZYuYnYUTUR9QPV9����\gpNMM9utmt_tTQ9�_ZROaTQR98i���[̂ORSSw9pN9lRmXOT_zT9R9TXZR_ZYQTzfPr9}�89]>tMp\�uYZk9}8�
R9}8�p9QPV9\gpNM[k98l=k9o=�89R9��lw9{N97PVPnPmTUP9̂RnT9��

pAN{{{NpMAtgggM�Ag~�i�o�9<:�l�~
l;~ji;�l9�c
o�i�;~;@��
��:�~�

lYV lYV 88< Mg :�9�Ng{gkgggg :�9�gN{ggkgggg pAtMgtpgpg
g�rgArg>

+G3CG608;l�o��;9
�GJ3DCG�F.608;l�o��;9
+,-./,0102.345,60c�lo�:9>{>g9
B.4C3DE5,0B.FG/HG-G0-,0IJK.F,0IL.3FG-,60�;o�<;;=9�9o�8;9gp98:;i�ll�|;:9MN98OPQRSSTUPO9RV9TOWXYZRZXOT9[\]9QPV
URSRV R̂_̀ P9TXUYZTUP9QPV9P9SPaZbTOR98TSScTOd9_T9eROSfP9Mg9PX9SX̂ROYPO9QPV9h_UYQR9Vh_YVP9RV9i8j9cTOd9UR9MgNggg9̂P_ZPSk9R
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}RuQTV9Apĝt7|9PX9SX̂ROYPO9Y_ZRmOTUT9TP9mTuY_RZRw9p?N98PSSXYO9~RYZPO9<YPVqZOYQP9Y_ZRmOTUP9TP9mTuY_RZRw9p]N98TOT9mTOT_ZYO9T
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jl<�Q9R9òX_UROuPnZk9URSUR9WXR9QPV ÔPeTUP9R9URVP_SZOTUP9RV9UPQXVR_ZTzfP9PaYQYTn9UP9aTuOYQT_ZR9RV9nY_̀ T9UR9̂ OPUXzfP
QP_ZY_XTUT9P9̂OPUXZP9|PQdY_m9lZTZYP_9̂TOT9T9Y_ZROaTQR9PaROZTUTN9��|�;9MN9M9sXVTv9QP_ZOPnTUPOT9mOxaYQT9Y_ZRmOTUT9TP9̂OPQRSSTUPO
QPV9VRV�OYT9Vh_YVT9UR9Mp\c<w9pN9�9�nPQTzfP9UR9VRV�OYT9̂PUROx9SRO9UY_�VYQT9PX9̂Oq�URaY_YUTN9o�~�9MN9oRQ_PnPmYT9~�|9�7|k
ZTVT_̀ P9Vx[YVP9UR9M>9̂PnRmTUTSw9pN9�POVTZP9}YURSQORR_9M]r�9QPV T̂ZheRn9QPV9OR̂OPUXzfP9UR9ehURPS9_P9̂TUOfP9�Xnn97|N9:�|�9MN
�_ZROaTQR9_P9̂ TUOfP9Vh_YVP9@YmTuYZ9�Z̀RO_RZ9QPV9QP_RQZPO9:��>?w9pN9lX̂POZR9QPV9SRnRzfP9TXZPVxZYQT9TS9eRnPQYUTURS9UR
MgtMggtMggg9cuYZSw9|�l8;l�o��;9|�9:�|�9}�:�~�ll9M

g>N]gpNA\�tgggM�gM|�o��
o�i�;~;@��
~o|�

�fP �fP 88< Mg :�9�Ng{gkgggg :�9�gN{ggkgggg pAtMgtpgpg
MMrM]rM?

+G3CG60|�o��9
�GJ3DCG�F.60|�o��9
+,-./,0102.345,60|ic{��>9
B.4C3DE5,0B.FG/HG-G0-,0IJK.F,0IL.3FG-,608:;i�ll�|;:98OPQRSSTUPO9RV9TOWXYZRZXOT9[\]9QPV9URSRV R̂_̀ P9TXUYZTUP9QPV9P
SPaZbTOR98TSScTOd9_T9eROSfP9Mg9PX9SX̂ROYPO9QPV9h_UYQR9Vh_YVP9RV9i8j9cTOd9UR9MgNggg9̂P_ZPSk9R9h_UYQR9lY_mnR9òORTU9:TZY_m
Vh_YVP9UR9ppgg9̂P_ZPSk9UReR_UP9SRO9QPV ÔPeTUP9TZOTeqS9UP9SYZRr9s̀ZẐSrttbbbNQ̂XuR_Q̀VTOdN_RZtvw9pN9;9̂OPQRSSTUPO9UReROx
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,-../01234565137-127528159/:;403<24-;8-1=5232;545..0737527-2.0.>5=32-,51340-;362?-/23,6043@A-BC2DE2F5G52,-../012>54;-6-H03
0;>5H137329/52,51=0>3254-;-=0327525;51H0324-=2IFJ2=KL0=-2752MNOC2JPQRQ2STU2VE2J1-W5>37325275.5;G-6G0732,56-2=5.=-
83X1043;>527-259/0,3=5;>-2-851>37-2-/275.5;G-6G07325.,54036=5;>52,3132-2=5.=-25=215H0=52752YUS24-=23275G07324-=,1-G3@A-E
ZA-2.5;7-<2,-1>3;>-<23450>3.2,6343.2H5;[1043.275.>0;373.23-2=51437-24-=/=2-/259/0,3=5;>-.275.5;\37-.2-/2G-6>37-.23-2=51437-
7-=[.>04-<2WK29/52-259/0,3=5;>-232.512-851>37-275G5283]512,31>5275260;\32752,1-7/>-.27-283X1043;>5<275.5;\373252G-6>37323-
=51437-24--1,-13>0G-C2ME2R\0,.5>27-2=5.=-283X1043;>527-2,1-45..37-<2=-756-.24-=,1-G373=5;>52./,510-15.24-=-2319/0>5>/13
.51A-23450>-.C2DE2J-../0124\0,2752.5H/13;@32IJS2MÊ2-/2./,510-120;>5H137-232=5.=3<2;A-2.5;7-2,51=0>07-2-23>5;70=5;>-2325.>5
159/0.0>-23>13G[.2752801=_315̀.-8>_315C2aE2F5G51K2,-../012;32,63432=A52;-2=b;0=-2̂ V2?/=B2.6->2SEME2F5=30.25.,5408043@c5.
3>5;75;7-2,65;3=5;>523-2570>362529/5.>0-;3=5;>-.E

V̂ EaDaÊdV̀^̂ V̂efVUgUh2RYSUiRjY2U
hUikjRYh2FU
jZgYiSQIjRQ
UjiUPj

h0= h0= Z5;\/=3 V̂ il2fEV̂ <̂̂^̂ ^ il2fVÊ^̂ <̂^̂ ^ Mm̀V̂ M̀̂ M̂
VdnDanN̂

opqrpstuJ2
vpwqxrpyz{stuJ2
o|}{~|t�t�{q��|stuJ2
�{�rqx��|t�{zp~�p}pt}|t�w�{z|t��{qzp}|stZYIU�YY�2��mVmMDC2QSF2i�]5;�2N2aN̂ �̂2_0>\2i375-;�2�13,\04.2?MED2�u]2X3.5
46-4�<2/,2>-2aÊ2�u]2=3L2X--.>246-4�<2d2S�2PD2434\5<2m24-15.B2��mVmMDC2Vm��2FFia2hFiQS2Mmmm2Su]2��mVmMDC2uF2hhF2MNm��
ZkS52SEM2��mVmMDC2I5632PUF2g/662uF2Va�2J-65H373.2��mVmMDC2h0.>5=32Y,51340-;362O0;7-_.2V̂ 2J1-2��mVmMDC2R3X-2752h5H/13;@3
4-=24\3G52>0,-2�5.0;H>-;2��mVmMDC2S-/.52Y,>04-2V̂ ^̂ F,02�h�24-=2.41-662uJ2��mVmMDC2S-4\0632h60=2uJ2Q>63;>0.2j=,51=5KG56
UL54/>0G32Z->5X--�2j;8-1=3@c5.237040-;30.2158515;>523-2,1-7/>-23,15.5;>37-2;-243>36-H-2,15.5;>52;-280;362732,1-,-.>3E2S-756-n2uJ
J1-�--�2aaN2��2Z->5X--�2S3143n2uJ

VVEDMfEfad̀^̂ V̂êVhQZUI2RYSUiRjY
U2hUikjRYh2FU
jZgYiSQIjRQ
UjiUPj

h0= h0= Z5;\/=3 V̂ il2V̂ Ê^̂ <̂^̂ ^il2V̂ Ê̂^̂ <̂^̂ ^Mm̀V̂ M̀̂ M̂
MMn̂DnaV

opqrpstu5_65>>eJ34�3172
vpwqxrpyz{stu5_65>>eJ34�3172
o|}{~|t�t�{q��|st;->5X--�2\,2J1-�--�2aâ ��2
�{�rqx��|t�{zp~�p}pt}|t�w�{z|t��{qzp}|stZYIU�YY�2RYS2Qh2hU��jZIUh2UhJURjgjRQ��Uhn2h0.>5=32Y,51340-;362O0;7-_.2V̂
J1-2ma2J1-45..37-12j;>56�2R-15�20�eV̂ NV̂ �2?8159/:;4032X3.52V<d2�u]<23>[2a<f2�u]24-=2>54;-6-H032j;>56�2I/1X-2�--.><2d2S�275
434\52PD<2a2;�465-.B2g3=b6032752,1-45..37-15.2J1-45..37-12j;>56�2R-15�20�2732V̂ �2H513@A-2SUS�ijQ2S5=�103<2,371A-2Vm2��2FFia
hFiQS2?MLd2��B2h6->.2752=5=�1032M2hYFjSS2Z->32.-X15232=5=�1032,371A-2I3L3.2752>13;.851:;40327523>[2Mâ 2̂SÌ.E
QiSQ�UZQSUZIY2F5.410@A-27-270.4-27/1-2hhF2MNm2��2JRj5�2ZkS5�2I0,-275231=3]5;3=5;>-2hhF2U�JYhj�TY2U2�i�gjRYh
S-;0>-12I5632guF2jJh2?VfM̂ 2L2V̂ d̂ B2752DN<m24=2?Va2,-6EB2;32703H-;36<23;>0115865L-<2MN̂ 2;0>.<2aN�2ZIhR2�1K804-.2�1K804-.2j;>56�
�uF2mM̂ 2iUR�ihYh2FU2U�JQZhTY2J-1>-.2V2�h�2DEV2I�,5eR�2�5;2V2?8-1;540=5;>-27525;51H03<2F0.,63�J-1>�BC2M2�h�2DEV2�5;2VC2V
�h�2MÊ2?,-1>32752360=5;>3@A-B2V2uFSj2VEaXC2V2i�eaNC2V24-=X-27528-;52752-/G07-̀=041-8-;5C2V2360=5;>3@A-2RQ2h6->.27525L,3;.A-2V
hF2Z->32.-X152.6->.27525L,3;.A-2h/,-1>52,3132hF<2hFuR<2hF�RE2FjhJYhjIjkYh2FU2S FjQ2g/;@c5.2752K/70-2Q6>-e8363;>5.25.>[15-<
=041-8-;520;>5H137-2?=-;-2-/2752=3>10]27/,63B2R¡=5132R¡=5132uF2752�M̂ ,2FjhJYhjIjkYh2FU2UZIiQFQ2F0.,-.0>0G-23,-;>37-1
R604�,3724-=2./,-1>5232H5.>-.2=/6>0>-9/52I54637-2I54637-2uJ2J15=0/=2¢2>54637-24-=206/=0;3@A-23/L0603125215.0.>5;>523
75113=3=5;>-.2RYS�ZjRQ��Uh2h5=280-2R-=X-2j;>56�2O0eg02m2Q�M̂ V2?MLMB252�6/5>-->\�2N2?R-=,3>bG5624-=2G56-407375.275
>13;.851:;4032752319/0G-.2�0H3X0>B2Z->32.-X152I54;-6-H03.2.5=280-2R-=,3>bG5624-=2S01343.>C2h/,-1>5232S�eSjSY2iU£�jhjIYh
UZUi�¤IjRYh2U2YJUiQRjYZQjh2Q60=5;>3@A-2Q73,>37-12752360=5;>3@A-2RQ25L>51;32uJ2h=31>2aN2O2I0,-2752�3>51032D24[6/63.<2b-;
6b>0-<2aN2O\27526-;H327/13@A-2uJ2Z->32.-X152327/13@A-2732X3>51032Q2X3>51032[20;>51;3252;A-2,-752.512./X.>0>/b732,56-24605;>5E
S3;/>5;@A-2;32H313;>03E2U8040:;40325;51H[>0432R51>080437-2,5632UZUi�¥2hIQi�2S50-2Q=X05;>52�30L-2\36-H:;0-C2R51>08043@A-2IRY2NÊ
FjSUZh�Uh2U2JUhY2F0=5;.c5.2=b;0=3.2?631H/132L2,1-8/;7073752L236>/13B2DM<aM2L2MD<��2L2V<d24=2J5.-2Q2,31>012752V<m2�H2?.5=
>-9/5BC2Q2,31>012752V<mV2�H2?>-9/5B2J5.-27-2,1-7/>-2?9/3;>07375B2F5,5;75;7-27324-;80H/13@A-<2-2,5.-2,-752G31031E2R-6-1275
,1-7/4>-2Q6/=b;0-2,13>32?,0�52.06G51B2�UiUZRjQSUZIY2FU2hU��iQZ�Q2�515;403=5;>-2752.5H/13;@32S�7/6-2QX.-6/>52J51.0.>5;45C
uJ2F10G5P-4�252Q/>-=3>042F10G5P-4�C2uJ2h54/152U13.5C2Q/>5;>043@A-2;32,1[e0;040360]3@A-C2R\0,2752.5H/13;@320;>5H137-2IJS2MÊ<2G5=
4-=2-2O0;7-_.2V̂ 2?451>08043@A-2R-==-;2R10>51032UQPa¦BC2uJ2h/152R604�C2O0;7-_.2F585;751C2uJ2h/152h>31>2�5;NC2uJ2�jYh,\515
�5;NC2uJ2R605;>2h54/10>�2�5;NC2uJ2h/152h5;.52QRUhhYijYh2R3X-275234\-2752.5H/13;@32752V<N=24-=2>13G3.2=54¡;043.2S-/.52�>04-
�h�2752V̂ ^̂ 7,02=31432uJ2S-4\0632,3132>13;.,-1>52=31432uJ2U.,5408043@c5.2I[4;043.24-=,65=5;>315.24-;8-1=524-;.>32;-243>36-H-
3;5L-E2SQiRQn2uJ2SYFUPYn2uJ2JiY�YY�2aâ 2��

MmEmfMEadà^̂ M̂eNVI�R
jSJYiIQFYiQ
PIFQ

h0= h0= Z5;\/=3 V̂ il2VNÊ^̂ <̂^̂ ^il2VN̂ Ê^̂ <̂^̂ ^MM̀V̂ M̀̂ M̂
VVnVDnM̂

opqrpstFUPP2
vpwqxrpyz{stFUPP2
o|}{~|t�t�{q��|stFUPP2
�{�rqx��|t�{zp~�p}pt}|t�w�{z|t��{qzp}|stZYIU�YY�<2IUPQ2QI¤2Va2JYP<2jZIUiQIjkjFQFU2FQ2IUPQ2hUS2jZIUiQIjkjFQFU<
SUS�ijQ2iQS2a2Q2d2��<2Z§RPUYh2JYi2JiYRUhhQFYi2QI¤2a<2QiSQ�UZQSUZIY2uFF2hUS2FjhRY2uFF2��<2QiSQ�UZQSUZIY2hhF
VV̂ 2Q2D̂ <̂2�QIUijQ2JUPY2SUZYh2â 2Ou<2QPjSUZIQ�TY2�jkYPI2Q�IYS�IjRQ2SUhUh<2hjhIUSQ2YJUiQRjYZQP2JiYJijUI�ijY<
�QiQZIjQ2YZ2hjIU2Dm2SUhUh

DNEDVmED�à^̂ V̂êDhjPkQZU
RijhIjZQ2FYh
hQZIYh2kjRUZIU

h0= h0= JJ� V̂ il2VNÊ^̂ <̂^̂ ^il2VN̂ Ê^̂ <̂^̂ ^M�̀V̂ M̀̂ M̂
VDnDMnN�

opqrpstFUPP2
vpwqxrpyz{stFUPP2
o|}{~|t�t�{q��|stPQIjI�FU2DaV̂2
�{�rqx��|t�{zp~�p}pt}|t�w�{z|t��{qzp}|stZYIU�YY�<2IUPQ2QI¤2Va2JYP<2jZIUiQIjkjFQFU2FQ2IUPQ2hUS2jZIUiQIjkjFQFU<
SUS�ijQ2iQS2a2Q2d2��<2Z§RPUYh2JYi2JiYRUhhQFYi2QI¤2a<2QiSQ�UZQSUZIY2uFF2hUS2FjhRY2uFF2��<2QiSQ�UZQSUZIY2hhF
VV̂ 2Q2D̂ <̂2�QIUijQ2JUPY2SUZYh2â 2Ou<2QPjSUZIQ�TY2�jkYPI2Q�IYS�IjRQ2SUhUh<2hjhIUSQ2YJUiQRjYZQP2JiYJijUI�ijY<
�QiQZIjQ2YZ2hjIU2Dm2SUhUh

p̈yr{�t?YX.n263;45.24-=2©2;32815;>528-13=25L46/b7-.2,56-2,15H-501-B

�p~|qt}|ẗpyr{ ª«¬�ª¬v �pzp�®|qpt̄{°x�zq|

il2VNÊ^̂ <̂^̂ ^ MmEmfMEadà^̂ M̂eNV M�̀V̂ M̀̂ M̂ 2VmnD�nMfndV̂

il2VNÊ^̂ <̂^̂ ^ DNEDVmED�à^̂ V̂êD M�̀V̂ M̀̂ M̂ 2VmnD�nMfndV̂

il2V̂ Ê^̂ <̂^̂ ^ VVEDMfEfad̀^̂ V̂êV M�̀V̂ M̀̂ M̂ 2VmnD�nMfndV̂

il2fEV̂ <̂̂^̂ ^ V̂ EaDaÊdV̀^̂ V̂efV M�̀V̂ M̀̂ M̂ 2VmnD�nMfndV̂

il2fÊD̂ <̂^̂ ^ M�EDDDEMV�̀^̂ V̂e�̂ M�̀V̂ M̀̂ M̂ 2VmnD�nMfndV̂

il2fÊD̂ <̂^̂ ^ âEm̂ ME�df̀^̂ V̂êV M�̀V̂ M̀̂ M̂ 2VmnD�nMfndV̂

il2fÊ^̂ <̂^̂ ^ M̂EMVDEDMǸ^̂ V̂edd M�̀V̂ M̀̂ M̂ 2VmnD�nMfndV̂

il2fÊ^̂ <̂^̂ ^ MfEfaMEdaV̀^̂ V̂êd M�̀V̂ M̀̂ M̂ 2VmnD�nMfndV̂

il2�ENdf<̂^̂ ^ m̂ÊDmEfDf̀^̂ V̂efM M�̀V̂ M̀̂ M̂ 2VmnD�nMfndV̂

il2dEfd̂ <̂^̂ ^ V̂ EaDaÊdV̀^̂ V̂efV Mf̀V̂ M̀̂ M̂ 2Van̂mnDmnN̂ �

il2dE�̂ <̂̂^̂ ^ M̂EMVDEDMǸ^̂ V̂edd Mf̀V̂ M̀̂ M̂ 2Van̂�nDfndd�

il2dEfN̂ <̂^̂ ^ VVEDMfEfad̀^̂ V̂êV Mf̀V̂ M̀̂ M̂ 2VanV̂ nNanfmD
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+,-./01123333 34/536/.1783339:39 6789386363-94;9.;<9;.3<

+,-1/47723333 36/69</<6083339:11 6789386363-94;91;30;96.

+,-1/50323333 99/<67/74183339:39 6789386363-94;91;96;.7<

+,-94/77727133 65/576/41483336:09 6789386363-94;91;61;67<

+,-1/40323333 99/<67/74183339:39 6789386363-94;91;<0;1.3

+,-./0.323333 35/3<5/7<783339:76 6789386363-94;67;<6;773

+,-1/60323333 99/<67/74183339:39 6789386363-94;<3;36;.6<

+,-./00.23333 36/69</<6083339:11 6789386363-94;<3;37;13<

+,-0/47123333 34/536/.1783339:39 6789386363-94;<<;4<;4<.

=>?@ABCDEAF@GHIJAD@KA@KADAFLHEA@MNONPP@LHQH@?@CEAF

RADAFLHEA@KA@SHIJAD@TUTV

WPXOW=PY RHEHOZ?QH@[ICJCHG@RADAFLHEA RHEHOZ?QH@XCIHG@RADAFLHEA \CE]Ĥ>?@K?@SHIJA _HG?Q@K?@SHIJA

35/3<5/7<783339:76 3489986363-90;95;07;.7< 3489986363-90;63;03;733 àbcdedfab-fdghgihj-fd-dckhlb-mlced :

NnAIE?D@K?@[EAF

NnAIE? RHEH opDAQnĤqAD

rsdbia
6789386363
94;3<;9<

tidu-rsdbia/

tcveha-9l-wilxl-fl
yhgxjil-̀dezlfl

6789386363
94;67;30

tcveha-fl-dilxl-{dezlfl/-̀abcdedfabdg-eackaelfag;-̀abcdedfabdg-|jd-lxbdgdcilblu-mlced-dcibd-+,
./01123333-d-+,-1/71323333/

wcedbblfl-yhgxjil
d̀ezlfl

6789386363
94;<4;30

wcedbblfl-dilxl-{dezlfl-fa-hidu/

wcedbblfa
6789386363
94;<4;30

tidu-dcedbblfa/

rsdbijbl-fa-xbl}a
fd-~ackael��a-:
rcd�a

6789386363
90;9<;94

~ackaelfa-xlbl-dckha-fd-lcd�a-a-{abcdedfab-yr�w�-�w~�����tr-��yr2-~���8~�̀;-34/536/.1783339:39/

wcedbbludcia-fa
xbl}a-fd
~ackael��a-:
rcd�a

6789386363
90;4<;3<

wcedbblfa-a-xbl}a-fd-~ackael��a-fd-rcd�a-xdma-{abcdedfab-yr�w�-�w~�����tr-��yr2-~���8~�̀;
34/536/.1783339:39/

rsdbijbl-fa-xbl}a
fd-~ackael��a-:
rcd�a

3<89986363
9<;46;30

~ackaelfa-xlbl-dckha-fd-lcd�a-a-{abcdedfab-yr�w�-�w~�����tr-��yr2-~���8~�̀;-34/536/.1783339:39/

wcedbbludcia-fa
xbl}a-fd
~ackael��a-:
rcd�a

3<89986363
90;69;45

wcedbblfa-a-xbl}a-fd-~ackael��a-fd-rcd�a-xdma-{abcdedfab-yr�w�-�w~�����tr-��yr2-~���8~�̀;
34/536/.1783339:39/

+dejgl
3489986363
94;9<;9.

+dejgl-fl-xbaxagil/-̀abcdedfab;-yr�w�-�w~�����tr-��yr2-~���8~�̀;-34/536/.1783339:392-xdma-udmzab
mlced-fd-+,-0/47123333/-�aihka;-�+�����r-+w~��ryr/-+w�t��+�-y��-���t���-��-r��tw��w-~�r�2
�r+w~w+-��~�t~�-+w�t��+ry�-�r-���w�+r

ydgduxlid-:
+diabca-fa
�jm�ludcia

3489986363
90;95;07

+diabca-fd-tidu-fa-�jm�ludcia-xlbl-l-wilxl-fd-fdgduxlid-.9.4/

tcveha-fa
fdgduxlid

3489986363
90;95;07

tidu-dgi�-du-9�-fdgduxlid-.9.42-l�jlbflcfa-mlced/

ydgduxlid-:
ydghgi�cehl

3489986363
90;63;03

�-tidu-idkd-a-9�-fdgduxlid-.9.4-dcedbblfa-�g-90;63;03-fd-3489986363/-�-{abcdedfab-�r�-�r+y�r+w
t���+�-w-~��w+~t�-yw-���+t�w����-yw-t�̀ �+�2-~�̀8~���;-35/3<5/7<783339:76-fdghgihj-fd-dckhlb-a
mlced/

wcedbblfa
3489986363
90;63;09

tidu-dcedbblfa/

rsdbijbl-fa-xbl}a
fd-~ackael��a-:
rcd�a

3489986363
90;0<;0.

~ackaelfa-xlbl-dckha-fd-lcd�a-a-{abcdedfab-�����w�-~��w+~t�-w-+w�+w�w��r~�w�-��yr/2-~���8~�̀;
36/69</<6083339:11/

wcedbbludcia-fa
xbl}a-fd
~ackael��a-:
rcd�a

3489986363
95;<5;60

wcedbblfa-a-xbl}a-fd-~ackael��a-fd-rcd�a-xdma-{abcdedfab-�����w�-~��w+~t�-w-+w�+w�w��r~�w�-��yr/2
~���8~�̀;-36/69</<6083339:11/

rsdbijbl-fa-xbl}a
fd-~ackael��a-:
rcd�a

3789986363
94;45;01

~ackaelfa-xlbl-dckha-fd-lcd�a-a-{abcdedfab-�����w�-~��w+~t�-w-+w�+w�w��r~�w�-��yr/2-~���8~�̀;
36/69</<6083339:11/

wcedbbludcia-fa
xbl}a-fd
~ackael��a-:
rcd�a

3789986363
90;94;<7

wcedbblfa-a-xbl}a-fd-~ackael��a-fd-rcd�a-xdma-{abcdedfab-�����w�-~��w+~t�-w-+w�+w�w��r~�w�-��yr/2
~���8~�̀;-36/69</<6083339:11/

redhid
3789986363
90;61;37

redhid-hcfhkhfjlm-fl-xbaxagil/-̀abcdedfab;-�����w�-~��w+~t�-w-+w�+w�w��r~�w�-��yr/2-~���8~�̀;
36/69</<6083339:112-xdma-udmzab-mlced-fd-+,-./00.23333/

�lshmhilfa
6089986363
90;46;04

�lshmhil��a-du-�bjxa-fd-xbaxagilg/-̀abcdedfab;-�����w�-~��w+~t�-w-+w�+w�w��r~�w�-��yr/-:
~���8~�̀;-36/69</<6083339:11
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a-IW:d9Î:B1N1P9FP.IR:N0FI1M.-9FM0:9:J-0_1O1M9M.:M0:Pg-O1F0:M0:k0-G-10:M.:._J.M1.FP.:M.IP.
=-1ULF9HR:U.O:N0O0:0:Pg-O1F0:M0:k0-G-10:N0O.-N19HR:S9O0I:ILIJ.FM.-:9:J-.I.FP.:I.IIZ0:.H.P-}F1N9R

-.P0-F9-.O0I:9O9FkZ:|I:5]k

,-./0.1-0 2]45546262
5]72h7]2

,9-9:;<=>?:=>@?ABACD<:B=;<:E:a-Wd9̂:B1N1P9FP.R:U09:P9-M.W:,9II9-.O0I:9:P-9FIN-.S.-:0
J-0FLFN19O.FP0:M9:̀F1M9M.:M.:=D:eL9FP0:|I:M1H1/[FN19I:.:-.IJ0IP9I:9J-.I.FP9M9I:J0-:uWa~:D=>?a

25:.:267

,-./0.1-0 2]45546262
5]72i728

,9-9:;<=>?:=>@?ABACD<:B=;<:E:Xa-W:,-./0.1-0R:<JcI:9:S.-1K1N9QZ0:M9I:-.IJ0IP9I:|I:M1H1/[FN19I
eL9FP0:90I:DP.FI:25:.:26R:M0NIW:2pj8523R:2pjj8i2R:2pjj8i3:.:2pjj8ihR:.FP.FM.O0I:eL.:9

._1/[FN19:XD?=>Yt<@>:4:25:dLO9̂:@0FP-0H9M0-9:M.:M1IN0:-T/1M0:OTF1O0:a<=<EDDDWXR:eL.:NH9-9O.FP.:g
1FM1N9M9:F0:>M1P9HR:FZ0:K01:9P.FM1M9:J9-9:9OU0I:0I:1P.FI:.:M.IP9:K0-O9:.FP.FM.O0I:eL.:9I

J-0J0IP9I:9J-.I.FP9M9

,-./0.1-0 2]45546262
5]72i7]2

,9-9:;<=>?:=>@?ABACD<:B=;<:E:FZ0:.IPZ0:.O:N0FK0-O1M9M.:N0O:0:._1/1M0WXD?=>Yt<@>:25:dLO9̂
@0FP-0H9M0-9:M.:M1IN0:-T/1M0:OTF1O0:a<=<EDDD�X:E:>_P-91M0:M9:>IJ.N1K1N9QZ0:J9-9:0I:DP.FI:25:.:26W

Y.II9HP9EI.:eL.:F0I:.S.FP0I:2pj8523:.:2pjj8i2W:A:H1N1P9FP.:9II1O:N0FI1/F0L7

,-./0.1-0 2]45546262
5]72i7h8

,9-9:;<=>?:=>@?ABACD<:B=;<:E:Xb̀ >a=DA?<r>?=A:267:XD?=>Yt<@>:4:25:dLO9̂:@0FP-0H9M0-9:M.
M1IN0:-T/1M0:OTF1O0:a<=<EDDD�XR:0UI.-S9O0I:eL.:F9:K1Nk9:PgNF1N9:M9:H1N1P9FP.:._1IP.:9:O.FQZ0:M.:X
dF.N.IIG-10:9M1QZ0:M9:J0-P9:a<=<:3̂WX:Y.ILHP9M07:>IP.:N0OJ0F.FP.:K01:M.IN-1P0:N0O0:0JN10F9HR:F0

.FP9FP0:FZ0:H0N9H1V9O0I:-.K.-[FN19:F9:P9U.H9:M.:1M.FP1K1N9QZ0:M.:N0OJ0F.FP.In

,-./0.1-0 2]45546262
5]72p75i

,9-9:;<=>?:=>@?ABACD<:B=;<:E:Y>a,Aa=<7:A:>M1P9H:FZ0:._1/.:eL.:0:F0P.U00�:J0IIL9:1FP.-K9N.
a<=<:0L:M1IN0:M.:9-O9V.F9O.FP0:P1J0:y;W:A:eL.:g:._1/1M0:g:LO9:LF1M9M.:M.:9-O9V.F9O.FP0:P1J0

aa;R:J9M-Z0:?ur>:,@D.4r6R:M.S1M9O.FP.:0K.-P9M0:J.H9:;9P.F

,-./0.1-0 2]45546262
5]72p736

,9-9:;<=>?:=>@?ABACD<:B=;<:E:A:F0P.U00�:0K.-P9M0:J9-9:0:=Y>4<B:J0IIL1:9:N0FP-0H9M0-9:,@D.
rW6R:eL.:g:._NHLI1S9:J9-9:M1IN0:P1J0:aa;:?ur>R:9P.FM.FM0:9:I0H1N1P9QZ0:M0:>M1P9HW:@9I0:K0II.
._1/1M0:y;:dy9-M:;1I�̂R:1FSgI:M9:rW6R:I.-19:.FP-./L.:9:1FP.-K9N.:a<=<WX:dC-1K0:F0II0:F0:P-.Nk0

M.IP1F9M0:|:-.IJ0IP9̂

,-./0.1-0 2]45546262
5]72p7hi

,9-9:;<=>?:=>@?ABACD<:B=;<:E:;.IP9:K0-O9R:M0:._P-9P0:M9:.IJ.N1K1N9QZ0:ILJ-9R:eL9FM0
N0FK-0FP9M0:N0O:9:-.IJ0IP9R:K1N9:.S1M.FP.:0:.eL1S0N0:M9:J9-P.:M0:H1N1P9FP.R:J01I:kGR:N0O0:oG

._JH1N1P9M0R:._1/[FN19:M.:25:dLO9̂:@0FP-0H9M0-9:M.:M1IN0:-T/1M0:OTF1O0:a<=<EDDD�:1FM.J.FM.FP.:M9
._1/[FN19:.IJ.NTK1N9:-.H9P1S9:90:X<Yr<�>?<r>?=AXW

2]Wi26Wp8j42225E25 2]45546262
5]72j758

a-W:,-./0.1-0R:U09:P9-M.{

2]Wi26Wp8j42225E25 2]45546262
5]752762

A:IH0P:rW6:g:,@D.4a<=<

,-./0.1-0 2]45546262
5]75273h

,9-9:;<=>?:=>@?ABACD<:B=;<:E:q:0:,YA?̀ ?@D<r>?=A:=DW:,.H0:._J0IP0R:9:J-0J0IP9:M.:uWa~R
N0FK0-O.:̀F1M9M.:-.IJ0FIGS.H:J.H9:N0FK0-O1M9M.:PgNF1N9R:FZ0:/L9-M9:N0OJ9P1U1H1M9M.:N0O:0
._1/1M0:.O:P0M0I:0I:P.-O0I:M0:>M1P9H:.:<F._0IR:-9VZ0:J.H9:eL9H:-.NLI9-.O0I:9I:J-0J0IP9I

9J-.I.FP9M9I:1P.FI:25:.:26W:@9I0:uWa~:FZ0:N0FN0-M.R:F0:O0O.FP0:0J0-PLF0:9U-1-.O0I:9:K9I.:M.
Y>@̀ YaAR:0FM.:9N.1P9-O0IW

2]Wi26Wp8j42225E25 2]45546262
5]755753

g:N0OJ9PTS.H:P9FP0I:N0O:0I:M1IN0I:aa;:,@D.:?ur.:eL9FP0:M1IN0:aa;:a<=<W

Ata PREGÃO 75 (0816330)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3287



���������� ����	
������������������	
��������	��

����������������� �!"��#�$�%���"#&���'!(")#�$� �� ����*

+,-./-0,/ 1234435151
42644627

+8,89:;<=>9<=?>@A@BC;9A<:;9D9E,FG8H9A0I0J8KJ-L98.,8M-N/989O8,J0I0O8NP/L9-9,-0J-,/L9KP/
,-IQR8,-S/R9-S9T8R-9O,UO,08989-VO/R0NP/9M-9S/J0W/R9M-9XFEYF

+,-./-0,/ 1234435151
4264Z64[

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9E,F9G8H9A0I0J8KJ-L989\K0M8M-9M-9<C98K8_0R/Q98
O,/O/RJ89M-9XFEYL9S8KJ-KM/9/9]=E]@9<̂ ;<;]=><@9CE@>̀ ]C?@L9W8S/R9/O/,JQK0a8,L9-S

M0_0.bKI08RL9cQ-9XFEY98O,-R-KJ-9-RI_8,-I0S-KJ/R9-3/Q9M/IQS-KJ/R9cQ8KJ/R98/R98O/KJ8S-KJ/R9cQ-
O8RR8,-S/R989J,8KRI,-W-,L9K89dKJ-.,8L98/9T0K8_9I/KW/I8,-S/R98K-V/L9M-W-KM/98O,-R-KJ8,9-S9MQ8R

e/,8R9K/9SfV0S/6

+,-./-0,/ 1234435151
4264Z675

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9E,F9+,-./-0,/L9̂-8_0a8S/R989W-,0T0I8NP/9M-
I/KT/,S0M8M-9JgIK0I89cQ8KJ/9h9O,/O/RJ898O,-R-KJ8M89O8,89/9CJ-S9179GM/IRF91[ij4i4L91[ij4i29-
1[ij4i[H9O-_89-SO,-R89+A\B>=<9-90M-KJ0T0I8S/R98_.QS8R9-V0.bKI08R9cQ-9KP/9OQM-,8S9J-,9RQ8

8M-cQ8NP/9I/KT0,S8M89O/,9-RJ89QK0M8M-9JgIK0I8

+,-./-0,/ 1234435151
4264Z62k

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9:-RJ89T/,S8L9RQlS-J-S/R9/R9,-RQ_J8M/R
/lJ0M/R98Jg9/9S/S-KJ/L9R-S9O,-mQda/9M-9O/RRdW-_90M-KJ0T0I8NP/9M-90KI/KT/,S0M8M-R9KP/9_0RJ8M8R98Jg

-KJP/F

15F547F75k31114Djj 1234435151
4264Z62Z

?0-KJ-F

+,-./-0,/ 1234435151
4264Z6kj

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869noC@E939+/RRQ0,9T-,,8S-KJ89M-
M08.KURJ0I/9M/R9O,0KI0O80R9I/SO/K-KJ-R9M89O_8I89SP-Fn9̂-RQ_J8M/69>P/9I/KR-.Q0S/R9_/I8_0a8,9/

M/IQS-KJ/9;>=p@942L90KM0I8M/9K89O_8K0_e89M-9W-,0T0I8NP/9O/KJ/989O/KJ/

+,-./-0,/ 1234435151
4264[644

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869n]=]q̂ C;939:-W-,f9R-,
T/,K-I0M/9I/S9I8O8I0M8M-90KRJ8_8M89SdK0S89M-975Bo9O8M,P/9::̂ 2D5ZZZ9/Q9RQO-,0/,Fn9̂-RQ_J8M/6
>P/9I/KR-.Q0S/R90M-KJ0T0I8,9K89O,/O/RJ898O,-R-KJ8M8989I/KT0,S8NP/9M89cQ8KJ0M8M-9M-9S-SU,08

/T-,J8M8F

+,-./-0,/ 1234435151
4264[657

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869n;̂ ];r=>;]=><@939?8O8I0M8M-
SdK0S890KRJ8M89M-9149GQSH9M0RI/9k45Bo9K/9O8M,P/9E/_0M9EJ8J-9GEE:HL9>X]=9+?CD-3]F59/Q
RQO-,0/,Fn9̂-RQ_J8M/69>P/9I/KR-.Q0S/R90M-KJ0T0I8,9K89O,/O/RJ898O,-R-KJ8M8989I/KT0,S8NP/9M8
I8O8I0M8M-9M/9M0RI/L98O-R8,9M-9-RJ8,9M0RO/KdW-_9K89M/IQS-KJ8NP/9JgIK0I89EE:9cQ-98J-KM-9hR

-RO-I0T0I8Ns-RF

+,-./-0,/ 1234435151
4264[67k

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869nC><=̂ t;?=939149GQS8H
?/KJ,/_8M/,89M-9M0RI/9,d.0M/9SdK0S/9E;<;DCCCFn9̂-RQ_J8M/69>P/9T0I/Q9I_8,8989-V0RJbKI089M-RJ8

0KJ-,T8I-9K89O,/O/RJ89O8,89/9S/M-_/90KM0I8M/F

+,-./-0,/ 1234435151
4264[62Z

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869n<=A;939<-IK/_/.089A=:9tu:L
J8S8Ke/9SfV0S/9M-9429O/_-.8M8RFn9̂-RQ_J8M/69@9;>=p@914L9Of.0K891kL90KM0I89Wf,0/R9S/M-_/R
M0T-,-KJ-R9M-9M0RO_8v9A=:L9KP/9T0I8KM/9I_8,/9cQ8_90,f9R-,9M0RO/K0l0_0a8M/9K/9-cQ0O8S-KJ/

+,-./-0,/ 1234435151
4264[6k[

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869n;\:C@939?8O8I0M8M-9M-9.,8W8,
-9,-O,/MQa0,9R/KR9R0SQ_J8K-8S-KJ-Fn9̂-RQ_J8M/69>P/9I/KR-.Q0S/R9_/I8_0a8,9/9M/IQS-KJ/9;>=p@942L

0KM0I8M/9K89O_8K0_e89M-9W-,0T0I8NP/9O/KJ/989O/KJ/

+,-./-0,/ 1234435151
4264j651

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869n;\:C@939+/RRQ0,959GM/0RH98_J/D
T8_8KJ-R90KJ-.,8M/R98/9.8l0K-J-9I/S9O/JbKI089SdK0S89M-95wFn9̂-RQ_J8M/69>P/9I/KR-.Q0S/R

0M-KJ0T0I8,9K89M/IQS-KJ8NP/9JgIK0I8989I/SO,/W8NP/9M-9O/JbKI089SdK0S89M-95wF

+,-./-0,/ 1234435151
4264j65j

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869n<=?A;:@9=9]@\E=939;J0W8,9-
M-R8J0W8,989O_8I89M-9,-M-9R-S9T0/9O/,9l/JP/9-RO-IdT0I/9/Q9I/Sl0K8NP/9M-9J-I_89M-9TQKNP/Fn

-̂RQ_J8M/69>P/9I/KR-.Q0S/R9_/I8_0a8,9/9M/IQS-KJ/9;>=p@942L90KM0I8M/9K89O_8K0_e89M-9W-,0T0I8NP/
O/KJ/989O/KJ/F

+,-./-0,/ 1234435151
4264j621

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869n<=?A;:@9=9]@\E=939tQKNP/
]QJ-L9;QS-KJ8,9/Q9:0S0KQ0,9X/_QS-L9O/,9l/Js-R9-RO-IdT0I/R9/Q9I/Sl0K8NP/9M-9J-I_89M-9TQKNs-RFn
-̂RQ_J8M/69>P/9I/KR-.Q0S/R9_/I8_0a8,9/9M/IQS-KJ/9;>=p@942L90KM0I8M/9K89O_8K0_e89M-9W-,0T0I8NP/

O/KJ/989O/KJ/F

+,-./-0,/ 1234435151
4264j6k1

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869no;<=̂ C;9=9t@><=939o8J-,08
l8R-8M89-S9Ig_Q_8RM-9_dJ0/Dd/K9M-9_/K.89MQ,8NP/9/Q9J-IK/_/.089I/SO,/W8M8S-KJ-9RQO-,0/,9I/S9K/
SdK0S/979GJ,bRH9Ig_Q_8R9-98QJ/K/S089SdK0S89M-98Jg9419GM-aH9e/,8R9I/SO,/W8M8R9O/,9T/_M-,9M/

T8l,0I8KJ-Fn9̂-RQ_J8M/69>P/9I/KR-.Q0S/R9I/KT0,S8,9898QJ/K/S089M89l8J-,08F

+,-./-0,/ 1234435151
4264i615

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869nE@t<w;̂ =939@9-cQ0O8S-KJ/
M-W-,f9R-,9T/,K-I0M/9I/S9/9E0RJ-S89@O-,8I0/K8_9]0I,/R/TJ9w0KM/xR9419+,/T-RR0/K8_9VZ2L

M-W0M8S-KJ-90KRJ8_8M/9-9I/KT0.Q,8M/Fn9̂-RQ_J8M/69@9;>=p@911L9+f.0K892L9RP/9M-RI,0J8R9Wf,08R
W-,Rs-R9M/9w0KM/xRL90KI_QR0W-989u/S-F9>P/9-RJf9-VO_dI0J8989W-,RP/9cQ-9R-,f9T/,K-I0M89I/S9/

O,/MQJ/

+,-./-0,/ 1234435151
4264i647

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9=V0.bKI0869nB;̂ ;><C;9=9E\+@̂ <=93
:Q,8KJ-9/9O-,d/M/9M89.8,8KJ089/9O,8a/9SfV0S/9O8,89/9,-O8,/9M-9-cQ0O8S-KJ/R9M-T-0JQ/R/R98
I/KM0NP/9K/,S8_9M-9TQKI0/K8S-KJ/9M-W-,f9R-,9M-98Jg91[9GR-J-H9M08R9yJ-0RFn9̂-RQ_J8M/69>P/9T/0
O/RRdW-_90M-KJ0T0I8,989I/SO,/W8NP/9/Q9M-I_8,8NP/90KM0I8KM/9-RJ89I/KM0NP/9M-98J-KM0S-KJ/F

+,-./-0,/ 1234435151
4265165j

+8,89+A\B>=<9?@]=̂ ?C@9=9̂=+̂ =E=><;?@=E9A<:;F9D9z9@9+̂ @>\>?C;]=><@9<z?>C?@L
?@>X@?;̂ =]@E9;>=p@L9=>XC=9@E9=E?A;̂ =?C]=><@E9=9:@?\]=><@E9?@]+̂ @o;<q̂ C@E9=]
:\;E9u@̂ ;EF9?;E@9?@><̂ {̂ C@9̂=?\E;̂ =]@E9;9E\;9+̂ @+@E<;F9@ô CB;:@9=9;B\;̂ :@F
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E-7F.74-. GHIGGIJHJH
GNLGbLKK

E;-;2OPQEPR2STUVTW2OPRSTVXO2YP2WPVUXZX[T32Y32TU\XRQ3V3X2ZWY32]2O-1l;m2Z4<40;@07̂2;<_/.2.
-7<7n457@0.2:.2;-o_4A.̂2=;A.-2;F_;-:71

E-7F.74-. GHIGGIJHJH
GNLJHLbc

E;-;2OPQEPR2STUVTW2OPRSTVXO2YP2WPVUXZX[T32Y32TU\XRQ3V3X2ZWY32]2O-1l;m2Z4<40;@07̂
7@<;54@f;-75./2.2:.<_57@0.2/.64<40;:.2752:464F?@<4;2a2p@4:;:72:72WT2,;-;2@.A;2;@B64/7̂2=;A.-

;F_;-:7

E-7F.74-. GHIGGIJHJH
GNLbbLHN

E;-;2OPQEPR2STUVTW2OPRSTVXO2YP2WPVUXZX[T32Y32TU\XRQ3V3X2ZWY32]2O-1l;m2Z4<40;@07̂
/_/,7@:7-75./2;2/7//9.2,;-;2;@B64/72:72:.<_57@0./20e<@4<./2WT̂2-70.-@;-75./2;5;@f92a/2GKf1

E-7F.74-. GGIGGIJHJH
GKLHGLJN

O-/1l;/m2Z4<40;@07/̂2n.;20;-:712P/0;5./2;F_;-:;@:.2.2,-.@_@<4;57@0.2:;2p@4:;:72WT2o_;@0.2;
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F@6@;K]dF]\;pU_ZUT;K]\pUZaK;̀];T]Z_aOâ U[;̀[;U_Ya\d[Z[a;OT̀ [;l;hN;0-L;F399BG6;O7G=36
yG34m=6G23;G8=7A6@<3;@3;A@hG87=7.;67P76w82G@;3P76=@<@;57Q3;QG2G=@8=7.;Z@=@Q3A3;F39G=G?3;d@9=76;_1/1I
5@A;I0;xx;8:3;P3G;Q32@QGR@<@;8@;5VAG8@;I0;<@;F63539=@;̀aZ;T]Z;I,.;IJIJJIJ>;3B;74;jB@QjB76

3B=6@;<7;9B@9;5VAG8@9>;jB@QjB76;@9976=G?@;93h67;@;7iG9=w82G@;<3;O7G=36;yG34m=6G23L

F67A37G63 0/H,,H0I0I
,-.,,.I/
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F@6@;dT]Z;T]Z_aOâ U[;]U\]OU;l;[A6@<7X3;7;@27G=3;3;?@Q36;67AG9=6@<3;536;pLK{;<7;\~-Ln-I>II

F67A37G63 0/H,,H0I0I
,-.0n.1e
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&@�(&��"%�NOWW� ��+��=�"%/%�"���%#�'�& #�/!"��!+#!/*��"���(+%h�P;++ �h[[<<<B' ).%�';&!#?B�%+[R\�NB�2� #�'%��!"�#�"%/%#8
 ���)(#�!'%4%#!"�#�"%�-#%>)��'(!=�'��-�#&%�!��%'%��("!"%�"���(�+%&!�� %#!'(��!4�P�)�! 4('!67�R\�OB�D%/%� ���)(#�+%'��4�,(!
(�+%,#!"!�>)%� %#&(+!�%'���&(!�"%�%�%#,(!�'�&�UDZ�&85(&��"%�NXa\�ZdJVJ�F�G�KB�Z#�b%+!"!�%�"%�%�/�4/("!� %4��&%�&�
-!.#('!�+%�"��%>)( !&%�+���-%#+!"���)�"%�%�/�4/("!�%� %'(!4&%�+%� !#!���&%�&��%&�#%,(&%�"%�2GF�'�&�!�"%/("!�'�& #�/!67�B
T7���%�"�=� �#+!�+�=�!'%(+!�� 4!'!��,%�*#('!��"%�+(�!"!��!��&%#'!"��'�&)&��)�%>)( !&%�+���"%�%�;!"����)�/�4+!"���!��&%#'!"�
"�&*�+('�=�b8�>)%���%>)( !&%�+��!��%#��-%#+!"��"%/%�-!9%#� !#+%�"%�4(�;!�"%� #�")+���"��-!.#('!�+%=�"%�%�;!"!�%�/�4+!"!�!��&%#'!"�
'��# �#!+(/�\�NB�V;( �%+�"��&%�&��-!.#('!�+%�"�� #�'%��!"�=�&�"%4���'�& #�/!"!&%�+%��) %#(�#%��'�&��!#>)(+%+)#!��%#7��!'%(+��\
OB�Z���)(#�';( �"%��%,)#!�6!�UZF�NBW��)��) %#(�#�(�+%,#!"��!�&%�&!=��7���%�"�� %#&(+("����!+%�"(&%�+��!�%�+%�#%>)(�(+��!+#!/*��"%
-(#&<!#%[��-+<!#%\�LB�D%/%#8� ���)(#��!� 4!'!�&7%����&@�(&��WK�P)&R��4�+�FBNB�0123�KB�G&� �#+),)����)�1�,4��=�"%�%�/�4/("!� %4�
 #: #(��-!.#('!�+%�"��%>)( !&%�+���)�%&�#%,(&%�"%�2GF=�"%/("!&%�+%�'�& #�/!"�B�NB�2�-!.#('!�+%�"��%>)( !&%�+��"%/%#8� #�/%#
%&��%)��(+%�"!�(�+%#�%+�+�"!��!��!+)!4(9!6$%��"%�0123�P(�-�#&!#�!�̂Id��!� #� ��+!R=�"%/%�"����&%�&��"(� ��(.(4(9!#�!(�"!�)&!
! 4('!67��>)%� %#&(+!�#%!4(9!#�!�&%�&!�"%�-�#&!���4(�%�����(�+%&!�� %#!'(��!4�F('#���-+�a(�"�<��KW��)��) %#(�#B�OB�Z���)(#
'! !'("!"%�"%�#% 4('!67��"%�'��-(,)#!67��"%�0123�!+#!/*��"!�#%"%��)�/(!� %�"#(/%�̂30B�LB�Z���)(#�-%##!&%�+!�"%�"(!,�:�+('��"��
 #(�'( !(��'�& ��%�+%��"!� 4!'!�&7%B�XB�0123�"%/%#8�+%#�'��-�#&("!"%�'�&�!���#&!+(/!�T13U�fWWMKLc��)�132[1GV�KiCcf=�.!�%!"�
���� !"#$%��"%�&%#'!"��"%�&!�%(#!�!�)�!#�&*+�"���"%�'#( +�,#!-(!�#�.)�+!� !#!�/%#(-('!#�!�(�+%,#("!"%�"��0123�!�+%��"%� !��!#��
'��+#�4%�"%�%5%')67��!�&%�&!��)� ���)(�&%'!�(�&��"%�#% !#��!)+�&8+('��)+(4(9!�"��': (!��%,)#!���� #: #(��;!#"<!#%=�'! !'("!"%
"%�/%#(-('!#�(�+%,#("!"%�")#!�+%�!�)+(4(9!67��"��%>)( !&%�+�=�/%#(-('!67��"%�(&!,%���'��-(8/%(��'�&�'#( +�,#!-(!�#�.)�+!� !#!
%5%')67��"%�':"(,���"%�!+)!4(9!67��'�&�(& %"(&%�+��"%�#��+?(+�=�/@#)��%�&!4<!#%�=�A#!/!67��"%�4�,�"%�%/%�+���!'%��@/%(�� %4�
0123=�3(�+%&!�2 %#!'(��!4=�%�3�-+<!#%�"%�A%#%�'(!&%�+�B�CB�D%/%� ���)(#��!�0123����E&%#��"%��*#(%�"��%>)( !&%�+��%&�'!& �
%"(+8/%4�>)%� %#&(+!�(��%#(#�("%�+(-('!67��')�+�&(9!"!=� �"%�"���%#�'���)4+!"!� �#���-+<!#%�"%�,%#%�'(!&%�+�B�FGFHI1J�KB�D%/%#8
�%#�-�#�%'("��'�&�'! !'("!"%�(��+!4!"!�&@�(&!�"%�ONA0� !"#7��DDILMNCCC��)��) %#(�#B�NB�2�%>)( !&%�+���-%#+!"��"%/%#8��) �#+!#
%5 !��7��"%�&%&:#(!�&@�(&!�!�ONA0�P+#(�+!�%�"�(��,(,!.Q+%�R� !"#7��DDILMNCCC��)��) %#(�#B�3%�"�� ���@/%4�!��).�+(+)(67��"�
 %�+%�"%�&%&:#(!�'��-(,)#!"���#(,(�!4&%�+%B�JIFJSGTJFGTU2�KB�V! !'("!"%�&@�(&!�(��+!"!�"%�WK�P)&R�"(�'��XKNA0���� !"#7�
3�4("�3+!+%�P33DR=�TYFG�ZV1M%[FBN��)��) %#(�#\�1TUGI]JVG�KB�WK�P)&!R�V��+#�4!"�#!�"%�"(�'��#@,("��&@�(&��3JUJM111\�NB�Z���)(#���
&@�(&��WL�P>)!+#�R� �#+!��̂30=��%�"�� %4��&%����WN�P")!�R�"%��!�� �#+!�� !"#7��̂30�OBK�P+( ��JR�%�WK�P)&!R�̂30�OBK�P+( ��VRB
T7���%#8� %#&(+("��)���"%�_;)._� 3̂0� !#!�!+%�"%#�!���E&%#��&@�(&��"%� �#+!����4('(+!"!�\�;++ �h[[�%(B+#%M
!4Bb)�B.#[�%(['��+#�4!"�#B ; �!'!��"�')&%�+��(& #(&(#�<%.�!'!���#(,%&�!#/�#%�/(�)!4(9!#�("�"�')&%�+��fWXON
C�(�-#!��(�+%&!�KWW��K�[Kc�OB�WK�P)&!R�1�+%#-!'%�"%�/@"%��%5+%#�!�̀DF1=��%&�)���"%�!"! +!"�#%�\�LB�WK�P)&!R�1�+%#-!'%�"%�4%(+�#
"%�'!+$%��3D��)�F('#�M3D\�NWB�WK�P)&!R�1�+%#-!'%�"%�I%"%�A(,!.(+�G+;%#�%+�KW[KWW[KWWWF.(+�\�NKB�WK�P)&!R�1�+%#-!'%�"%�I%"%
a(#%4%���![.[,[�[!'\�NNB�WK�P)&!R�1�+%#-!'%�"%�I%"%�04)%+��+;�XBW��)��) %#(�#\�NOB�WK�P)&!R�1�+%#-!'%� !#!�̀%!" ;��%[F('#� ;��%
"��+( ��'�&.��b!'?\�NLB�Z���)(#�a%.'!&�cNW [̀D��)��) %#(�#�(�+%,#!"!�!��,!.(�%+%\�NXB�Z���)(#�d%(+�#�0(�&*+#('��(�+%,#!"��!�
,!.(�%+%\�NCB�Z!#!�,!#!�+(#�!�%5 !��(.(4("!"%�"%� �#+!����%>)( !&%�+���-%#+!"��"%/%#8� ���)(#�(�+%#-!'%�"��+( ��D�'?(�,�3+!+(��=
�%�"��!'%(+!��(�+%#-!'%��"��+( ��̂30M'�%�U;)�"%#.�4+=�"%�"%�>)%�'�& #�/!"��%�"%&���+#!"��%&�"�')&%�+!67���-('(!4�"��-!.#('!�+%
%&�4(�;!�"%� #�")67��'��+(�)!"!��� #�")+��D�'?(�,�3+!+(��� !#!�!�(�+%#-!'%��-%#+!"!B�YeDG2�KB�K�P)&!R�'��+#�4!"�#!�,#8-('!
(�+%,#!"!�!�� #�'%��!"�#�'�&�&%&:#(!�&@�(&!�"%�KNfF0\�NB�J�J4�'!67��"%�&%&:#(!� �"%#8��%#�"(�g&('!��)� #*M"%-(�("!B�UGdJ�KB
U%'��4�,(!�dGD�]̀ D=�+!&!�;��&85(&��"%�KL� �4%,!"!�\�NB�]�#&!+��a("%�'#%%��KChi�'�& !+@/%4�'�&�#% #�")67��"%�/@"%�����
 !"#7��])44�̀DB�IGDG�KB�1�+%#-!'%���� !"#7��&@�(&��A(,!.(+�G+;%#�%+�'�&�'��%'+�#�IjMLX\�NB�3) �#+%�'�&��%4%67��!)+�&8+('!�!�
/%4�'("!"%��"%�KW[KWW[KWWW�F.(+�\�D13Z231U1Y2�DG�IGDG�a1IG

�ywn{rzyrsyovxpxzyoq��r������������

r

r

}n{yor�{ytn{rznr�wnq��r������������
�����������	�����
��
	��������
	
��
�	� �
�����	��¡	������
��	� ��¡������¢
����£����
������¤¥	¦���
����§������̈�������

�

�
}y{wno

Certidão RESULTADO FORNECEDOR COMPRASNET (0816333)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3298



���������� ����	
������������������	
��������	��

����������������� �!"��#�$�%����"# ����"#�"&��� � ��"���'()#� ��*��#��+,--��./0 � �,
0�&��,� ���

1234567893:2;<=>6

?@ABCDEFAGHGICG@
JKLMNOPQDRNSTKLUKDBQTLVUKPQ

JKLMNOPQDCTWLUOPQDBQTLVUKPQDXTDYQPWUPZ

D
[\]̂ _̀a\̀bacdaefghi_̀a_̀j]\ki_̀lm\n]opef_

qrDssstuvwswsDxRC?yD
D

zZD{|}wsD~UKPZDXUDXLPDwuDXTDOU�T�MKUDXTDwsws�DPS�ZDPOPQLZPXUDUDKTZNQVPXUDXUD?KTW�UDOrDssstuvwsws�DKT�TKTOVTDPU
?KU�TZZUDOrDsss|����|��wsws�DUDSKTWUTLKU�DRKxPyD�B�BCD�B�BCCYDHY�Y�HYqJG�DYAEFAGHYDPUZDQL�LVPOVTZ
�TO�TXUKTZDUZDKTZST�VL�UZDLVTOZ�D�UO�UK�TDLOXL�PXUDOUD�NPXKUDCTZNQVPXUDXPDYX�NXL�P��U�D

��@�R}DGVTOZD�U�DKT�NKZUZDZTK�UDPX�NXL�PXUZDSTQPDYNVUKLXPXTD�U�STVTOVTDTD�UOZVPK�UDOUDVTK�UDXTD�NQWP�TOVU�D

D
�\�dmnga_̀ag̀bacdaefghi_

�n\̂ �̀�

�\�f]ehi_�Dq@JB�@@�

�\�f]ehi_̀ �_̂ �m\̂ \png]�Dq@JB�@@��DJB�YDYJ�D{�D?@��DGqJBCYJG�GAYABDAYDJB�YDRB�DGqJBCYJG�GAYAB�
�B� CGYDCY�D�DYD�D¡��Dq¢H�B@RD?@CD?C@HBRRYA@CDYJ�D��DYC�Y�BqY�BqJ@D£AADRB�DAGRH@D£AAD¡��
YC�Y�BqY�BqJ@DRRAD{{sDYD�ss�D�YJBCGYD?B�@D�Bq@RD�sD�£�DY�G�BqJY¤¥@D�G�@�JDYFJ@�IJGHYD�BRBR�
RGRJB�YD@?BCYHG@qY�D?C@?CGBJICG@�D¡YCYqJGYD@qDRGJBD�|D�BRBR
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ḑgpneaga\̀a\̀�uDpeaga\̀�

l±\pn_�̀a_̀�n\̂

l±\pn_ �gng ¹§�\]±ghº\�

YX�NXL�PXU
wuv{{vwsws
{|}ws}sw

YX�NXL�P��UDT�DWKNSUDXPDSKUSUZVP�D»UKOT�TXUK}D?�F¡qBJDH@�BCHG@DBDCB?CBRBqJYH@BR
�JAY��DHq?EvH?»}Dsw�w{���wuvsss{����D�TQ~UKDQPO�T}DC²D|��w��ssss

�n\̂ �̀¼

�\�f]ehi_�Dq@JB�@@�

�\�f]ehi_̀ �_̂ �m\̂ \png]�Dq@JB�@@��DJB�YDYJ�D{�D?@��DGqJBCYJG�GAYABDAYDJB�YDRB�DGqJBCYJG�GAYAB�
�B� CGYDCY�D�DYD�D¡��Dq¢H�B@RD?@CD?C@HBRRYA@CDYJ�D��DYC�Y�BqY�BqJ@D£AADRB�DAGRH@D£AAD¡��
YC�Y�BqY�BqJ@DRRAD{{sDYD�ss�D�YJBCGYD?B�@D�Bq@RD�sD�£�DY�G�BqJY¤¥@D�G�@�JDYFJ@�IJGHYD�BRBR�
RGRJB�YD@?BCYHG@qY�D?C@?CGBJICG@�D¡YCYqJGYD@qDRGJBD�|D�BRBR
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ḑgpneaga\̀a\̀{sDpeaga\̀�

l±\pn_�̀a_̀�n\̂

l±\pn_ �gng ¹§�\]±ghº\�

YX�NXL�PXU
wuv{{vwsws
{|}ws}sw

YX�NXL�P��UDT�DWKNSUDXPDSKUSUZVP�D»UKOT�TXUK}D?�F¡qBJDH@�BCHG@DBDCB?CBRBqJYH@BR
�JAY��DHq?EvH?»}Dsw�w{���wuvsss{����D�TQ~UKDQPO�T}DC²Dt�uut�ssss

�n\̂ �̀½

�\�f]ehi_�Dq@JB�@@�

Certidão TERMO DE ADJUDICAÇÃO (0816335)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3299



���������� ����	
������������������	
��������	��

����������������� �!"��#�$�%����"# ����"#�"&��� � ��"���'()#� ��*��#��+,--��./0 � �,
0�&��,� ���

123456789:;9<=>2<2?@A5BCDEFGHEEIJCFGKLCLFMCNOCPEKJCQDFGRLFQSQTLTGCTLCFGKLCUGVCQDFGRLFQSQTLTGJ
VGVWRQLCRLVCOCLCXCYHJCDZ[KGEUCPERCPRE[GUULTERCLFMCOJCLRVL\GDLVGDFEC]TTCUGVCTQU[EC]TTCYHJ
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 9699 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
 
OBJETO DO PREGÃO: INFORMÁTICA. 
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro Oficial /TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - 
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0797099

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X  valor não contempla

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

X   
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9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

CONFORMIDADE TÉCNICA DE PROPOSTAS APRESENTADAS
PELA EMPRESA VENCEDORA ITENS 01,02,03 PLUGNET

1. ITEM 01 PROPOSTA 0815424,
CONFORMIDADE 0816204

2. ITEM 02 PROPOSTA 0805459,
CONFORMIDADE 0805496

3. ITEM 03 PROPOSTA 0798191,
CONFORMIDADE 0805382

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

EMPRESA VENCEDORA DOS TRÊS ITENS APRESENTOU
DECLARAÇÕES ASSINADAS E DOCUMENTOS DE
HABILTAÇÃO COMPLEMENTARES, EVENTOS:

1. 0816251
2. 0816252

 

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME, SEGUINDO DETERMINAÇÃO
DO EDITAL E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  0816258

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

ANEXO CERTIDÕES TRABALHISTA, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, TCU E CNJ EMPRESA  E SÓCIOS
MAJORITÁRIOS

0816242

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0816315

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    
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18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  ANEXO AO ITEM 10 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X  

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   ANEXO AO ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ANEXO AO ITEM 10 DO
PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X  CONFORME EDITAL

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  NÃO OCORREU RECURSO

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0816330

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
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a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0816335

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

PROPOSTAS E CONFORMIDADE V. ITEM 9 DO PRESENTE
PAPEL DE TRABALHO

Resultado Fornecedor - 0816258

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/11/2020, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0816338 e o código CRC 54E7F41B.

0006837-69.2020.6.02.8000 0816338v6
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=Z-XU_e\Z-iCRX_ZSZjkUil-U]-gUS\RXR[USR]-meR-R]TkU-Z]]̂\Z_Z[U]-XÙ -nD:onl-[RX_ZSZ̀ -meR-R]TkU-X̂R\TR]-R-XU\XUS[Z̀ -XÙ
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o@V@rr-s-ôXSUR̀ fSR]ZV@̀ fSR]Z-[R-rRmeR\U-rUSTR

t,(u23J3v3wxyz{xx|
},'(
0&"�~�,!'!2365

},'(
/~(�,!2

K
�!"&*3O���u&3/~(�,��("239�

�h5�5l5555
M(~ *�&23DR̀

y*!,!u(F,&3P��(*(F~�!'&2-7-
/+"�~!��"�'!'(3P(~*(,&3H�H�2-D̂`-
/+"�~!��"�'!'(3O!*E(u3'(3)*(�(*�F~�!2-=kU-
tF,(*�!"&3u�F�u&3(F,*(3"!F~(�2-7-

-

�&*F(~('&*
},'(

x�(*,!'!
)*&+&�,!3
LM�N

O("�&*3�!F~(
LM�N

P!,!3
O("�&*
�!F~(

�!"&*3LM�N
w(E&~�!'&

0�, !$%&
'!

)*&+&�,!

/F(�& P(~"!*!$%&

5�h�5�h4��V55567

56-7- -C>8@=
8@�=B?BA:>
?8C>

65 �h5�5l5555 �h���l5555
��V65V�5�5
6����������4

-9RXe]Z[U �U\]e_TZS D:o 3

O!*~!23C>8@=
�!�*�~!F,(23C>8@=
O&'("&3�3�(*�%&23C�o�>7�
P(�~*�$%&3'(,!"�!'!3'&3&��(,&3&�(*,!'&23r9B�@DD>CB9-rSUXR]]Z[US-R̀ -ZSmêTRTeSZ-q��-XÙ -[R]R̀ fR\YU-Ze[̂TZ[U-XÙ -U-]UgT�ZSR
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() *�2,-�./)!"+6"/"./�.�5n)!�.�o)�!"/�#.IMKJlMMp$LM'$H%$%Jmq&IKJ%$J%cJL&Q&LHrsJ%U$%tY\au]$Mkâ]dtWX][$vtXfWbY$>F$ĉW$wC
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01-(!(1("(_Z4(Ỳ +3F/?(./0(.0/+F??12/0(1)\(!4(10-1aFY1-FY)/(b22(?F-(2,?+/(b22(_Z4(10-1aFY1-FY)/(??2(''$(1(6$$4

Z1)F0,1(.F3/���(
cMCKL@AdPdccE@?,-(((((TLDOBCBUSM@AdPdccPeffcE@?,-(((TLDOBCBUSM@ghgiE(..Z(
mIKnBUSM@eMJoMDBUSM@dKBpB@GLDVBNBE(Yq7(+78r7s=t7

TLDOBCBUSM@NL@uJLvIRKwJDIB@NL@XBKM@RnpLCoLJILJKLE(?,-(((((((TLDOBCBUSM@NL@ALJMCE(?,-(((((((TLDOBCBUSM@IJNLpLJNLJKL@NL
pCMpMRKBE(?,-(
TLDOBCBUSM@NL@xSM@yKIOIzBUSM@NL@{CBHBOVM@TL|CBNBJKL@Mn@GMCUBNME(?,-(((((((TLDOBCBUSM@NL
}DLRRIHIOINBNLE(?,-((((((TLDOBCBUSM@NL@eMKB@NL@}pCLJNIzB|L~E(?,-
���
	
�����������������
�����
��
���
	
�����������	�������	��������������

Certidão REGISTROS LICITANTE OPÇÃO PPB ITENS 01/02/03 (0817205)         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3311



���������� ����	
���

����������������	
���������	����	����������
�� ���

���� !"#$�%�&'()!

*+,-./+0.123456478393,:.,

;<=>?@4ABBCC;D;EFGHIJKL;FMNGOJKL;MLMGEOFKL;PM;KLKNOKQ4

786R234ST@4UVWXWX4Y>Z7[4

\3534564]+,9-:.@;K̂ _̀abcd_efghb

;

; \6S- ;*3/:.8

;

db̀i_e_hb̀;gjjkiglghb;ebm;nop;a_q_;jrg;s̀bsbjag;h_jelgjjktkeghg;sg̀g;b;ka_mu
Jg;eblrig;vP_elg̀gwxbvy;bj;tb̀i_e_hb̀_j;zr_;_jaxb;gjjkiglghbj;ebm;{QG|{y;h_elg̀gm;zr_;_jaxb;ek_ia_j;_;ebieb̀hgm;ebm
gj;ebihkw}_j;ebiakhgj;ib;_hkagl;_;j_rj;gi_~bjy;̂_m;ebmb;h_;zr_;erms̀_m;sl_igm_ia_;bj;̀_zrkjkabj;h_;fĝklkagwxb
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PROCESSO : 0006837-69.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Coordenadoria de Infraestrutura
ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 75/2020. Registro de preços de material permanente - notebooks.

Parecer nº 2275 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 75/2020
 

Objeto: Registro de preços de material permanente
-  notebooks, conforme especificações descritas no Edital
do Pregão Eletrônico n.º 75/2020 (0784581) e seus anexos.

 
Licitante(s) vencedor(es): (Resultado: 0816333)
 
PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

LTDA., CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, vencedor dos
itens abaixo relacionados, o que compreende o valor global de
R$ 357.935,00 (trezentos e cinquenta e sete mil novecentos e
trinta e cinco reais):
- Item 1 - Notebook com tela de até 14 polegadas, memória RAM de
8Gb ou superior, até 4 núcleos por processador, SSD de 256 Gb ou
superior, bateria com autonomia mínima de até 10 horas, com
garantia on site de 36 meses - pelo melhor lance de R$ 6.423,00 (seis
mil quatrocentos e vinte e três reais) para uma quantidade de
35(trinta e cinco) unidades, totalizando R$ 224.805,00 (duzentos e
vinte e quatro mil oitocentos e cinco reais);
- Item 2 - Notebook com tela de até 14 polegadas, memória RAM
de 16Gb ou superior, SSD de 256 Gb ou superior, bateria com
autonomia mínima de até 10 horas, com garantia on site de 36
meses - pelo melhor lance de R$ 7.557,00 (sete mil quinhentos e
cinquenta e sete reais) de 10(dez) unidades, totalizando R$ 75.570,00
(setenta e cinco mil quinhentos e setenta reais);
- Item 3 - Notebook com tela de até 14 polegadas, memória RAM
de 32 Gb ou superior, SSD de 512Gb ou superior, bateria com
autonomia mínima de até 10 horas, com garantia on site de 36
meses - pelo melhor lance de R$ 14.390,00 (quatorze mil trezentos e
noventa reais)  de 4(quatro) unidades, totalizando R$ 57.560,00
(cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta reais);
 

 
Trata-se de análise quanto à regularidade do

procedimento licitatório com base na lista de verificação a
seguir, estabelecida conforme Portaria da Presidência n.º
226/2018, dispensando-se a necessidade quanto à possível
reserva de crédito, consignando-se registro de preços para
futura aquisição por este Tribunal.

 
Para tanto, observada a lista de verificação trazida

pelo Pregoeiro responsável, por meio da Informação n.º 9699
(0816338), fundamentada nos documentos colacionados aos
autos, incluindo-se aí Portaria designativa de sua nomeação
(0797099).   

 
Observado quanto à adequação das propostas

apresentadas pelo licitante vencedor (0815424, 0805459 e
0798191) com as exigências do Edital pela
Unidade demandante (0816204, 0805486 e 0805382).
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Analisado o procedimento, concluímos pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado sob
a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 10.024/2019 e nº 8.538/2015,
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, razão
pela qual recomendamos o envio destes autos à Diretoria-
Geral para conhecimento e providências. 

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Diretoria-Geral.

 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório, na

modalidade pregão eletrônico.
 

Item Questionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8, XIII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet (14/10/20) - 0784594

DOU (14/10/20) - 0785640

Transparência TRE/AL (14/10/2020) - 0785644

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos
pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
 

Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com
a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital
no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da
entidade promotora da licitação.
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a publicação
ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado, do Distrito Federal ou
do Município e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade
promotora da licitação.
 

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 20.

SIM

DOU (14/10/20) - 0785640

Transparência TRE/AL (14/10/2020) - 0785644

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.
SIM Publicação: 14/10/2020 (0785640)

Ata Pregão 75/2020: 27/11/2020 (0816330)

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém
registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos
avisos, esclarecimentos e impugnações, dos lances ofertados na ordem
de classificação, da suspensão e do reinício da sessão, se for o caso, da
aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação, da decisão sobre o
saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação, dos
recursos porventura interpostos, das respectivas análises e decisões e
do resultado da licitação?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XII, alíneas “a” até “j”.

SIM 0816330, 0816333 e 0816335

5

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

 

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM

Termo de Adjudicação (0816335)

 

OBS.: a publicação no DOU será efetuado na próxima fase

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII, alínea "c".
--

NÃO SE APLICA.

OCORRERÁ NA FASE DA HOMOLOGAÇÃO.
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7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º,
X, e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII, combinado com o art. 32.

 SIM

Certidão SICAF (0816258 -fl.1)

Relatórios SICAF (0816258 -fl.2-8)

Certidão regularidade FGTS (0816252 - fl.36)

Certidão regularidade fiscal (0816252 - fl.1)

Certidão Justiça do Trabalho (0816242 - fl.1)

Consulta consolidada TCU (0816242 - fls.2-3)

Situação dos sócios majoritários (0816242 - fls. 4-7)

Ato constitutivo empresa (0816252 - fls.6-7, 9-18)

CNPJ (0816252 - fl.8)

Comprovante de contribuinte municipal (0816252 - fl.7)

Proposta do Item 1 (0815424,
0815428, 0815434, 0815438, 0815442, 0815444 e 0815450)

Anuência da proposta do Item 1 (0816204)

Proposta do Item
2 (0805459, 0805463, 0805469 e 0805475)

Anuência da proposta do Item 2 (0805486 e 0805798)

Proposta do Item 3 (0798191,
0798194, 0798197 e 0801044)

Anuência da proposta do Item 3 (0805382)

Certidão negativa de falência e concordata (0816252 - fl.4)

Declaração de inexistência de fatos (0816251 - fl.3)

Declaração ciência e concordância com o edital (0816251 -
fl.7)

Declaração de que não emprega menor (0816251 - fl.4)

Declaração de elaboração independente (0816251 - fl.6)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0816251 - fl.5)

Declaração de acessibilidade (0816251 - fl.1)

Declaração de cota de aprendizagem (0816251 - fl.2)

Declaração anti nepotismo (0816251 - fl.9)

Informe de cumprimento ao Decreto n.º
7.174/2010 (0817205)

CADIN (0816315)

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da
sessão? SIM  

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa? SIM

Proposta do Item 1 (0815424,
0815428, 0815434, 0815438, 0815442, 0815444 e 0815450)

Proposta do Item
2 (0805459, 0805463, 0805469 e 0805475)

Proposta do Item 3 (0798191,
0798194, 0798197 e 0801044)

Ato constitutivo empresa (0816252 - fls.6-7, 9-18)

10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com
a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU,
CGU e CEIS)?

SIM Consulta consolidada TCU (0816242 - fls.2-3)

 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 26/11/2020, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 26/11/2020, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817218 e o código CRC 676D9D47.

0006837-69.2020.6.02.8000 0817218v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 27 de novembro de 2020.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembargador Presidente, para a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que, na conformidade do
Parecer 2275 (0817218), que atestou a regularidade do
procedimento, seja autorizada eventual contratação
(Resultado: 0816333) por meio do Registro de preços de
material permanente -  notebooks, conforme especificações
descritas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 75/2020
(0784581) e seus anexos.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/11/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817471 e o código CRC 7EA15ACD.

0006837-69.2020.6.02.8000 0817471v1
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PROCESSO : 0006837-69.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 75/2020. Registro de preços de material permanente - notebooks.

 

Decisão nº 2922 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral, por meio do Parecer nº 2275 (0817218), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n°
75/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para
fornecimento de material permanente - notebooks, conforme
especificações descritas no Edital do certame licitatório (0784581) e
seus anexos, e de acordo com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0816330), mais o Termo de Adjudicação (0816335).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa PLUGNET
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
02.213.325/0001-88, vencedora dos itens abaixo relacionados, o que
compreende o valor global de R$ 357.935,00 (trezentos e
cinquenta e sete mil novecentos e trinta e cinco reais):

- Item 1 - Notebook com tela de até 14 polegadas,
memória RAM de 8Gb ou superior, até 4 núcleos por processador,
SSD de 256 Gb ou superior, bateria com autonomia mínima de até 10
horas, com garantia on site de 36 meses - pelo melhor lance de R$
6.423,00 (seis mil quatrocentos e vinte e três reais) para uma
quantidade de 35(trinta e cinco) unidades, totalizando R$ 224.805,00
(duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e cinco reais);

- Item 2 - Notebook com tela de até 14 polegadas,
memória RAM de 16Gb ou superior, SSD de 256 Gb ou superior,
bateria com autonomia mínima de até 10 horas, com garantia on
site de 36 meses - pelo melhor lance de R$ 7.557,00 (sete mil
quinhentos e cinquenta e sete reais) de 10(dez) unidades,
totalizando R$ 75.570,00 (setenta e cinco mil quinhentos e setenta
reais);

- Item 3 - Notebook com tela de até 14 polegadas,
memória RAM de 32 Gb ou superior, SSD de 512Gb ou superior,
bateria com autonomia mínima de até 10 horas, com garantia on
site de 36 meses - pelo melhor lance de R$ 14.390,00 (quatorze mil
trezentos e noventa reais)  de 4(quatro) unidades, totalizando R$
57.560,00 (cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta reais);

 
À Secretaria de Administração, para as providências

tendentes ao cumprimento da presente Decisão.
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 27/11/2020, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0818048 e o código CRC 2C52BF1E.

0006837-69.2020.6.02.8000 0818048v3
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00075/2020 (SRP)

Às 19:12 horas do dia 27 de novembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
0006834-69.2020, Pregão nº 00075/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: NOTEBOOK
Descrição  Complementar:  NOTEBOOK,  TELA  ATÉ  14  POL,  INTERATIVIDADE  DA  TELA  SEM  INTERATIVIDADE,
MEMÓRIA  RAM 4  A  8  GB,  NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ  4,  ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB,
ARMAZENAMENTO SSD 110 A  300,  BATERIA PELO MENOS 40  WH,  ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA MESES,
SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 35 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.159,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 6.423,0000 e a
quantidade de 35 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 25/11/2020
16:20:02

-
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO
E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ/CPF: 02.213.325/0001-88, Melhor

lance: R$ 6.423,0000

Homologado
27/11/2020
19:12:42

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2

Descrição: NOTEBOOK
Descrição  Complementar:  NOTEBOOK,  TELA  ATÉ  14  POL,  INTERATIVIDADE  DA  TELA  SEM  INTERATIVIDADE,
MEMÓRIA  RAM 4  A  8  GB,  NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ  4,  ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB,
ARMAZENAMENTO SSD 110 A  300,  BATERIA PELO MENOS 40  WH,  ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA MESES,
SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.030,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 7.557,0000 e a
quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=880273...
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Adjudicado
25/11/2020
16:20:02

-
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO
E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ/CPF: 02.213.325/0001-88, Melhor

lance: R$ 7.557,0000

Homologado
27/11/2020
19:12:49

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 3

Descrição: NOTEBOOK
Descrição  Complementar:  NOTEBOOK,  TELA  ATÉ  14  POL,  INTERATIVIDADE  DA  TELA  SEM  INTERATIVIDADE,
MEMÓRIA  RAM 4  A  8  GB,  NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ  4,  ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB,
ARMAZENAMENTO SSD 110 A  300,  BATERIA PELO MENOS 40  WH,  ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA MESES,
SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.780,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 14.390,0000 e a
quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
25/11/2020
16:20:02 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO
E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ/CPF: 02.213.325/0001-88, Melhor

lance: R$ 14.390,0000

Homologado
27/11/2020
19:12:55

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=880273...
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DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado do

certame e convocar o adjudicatário para assinatura da
respectiva ata de Registro de Preços. Observo que há cadastro
de reserva com convocação aberta até o dia 30/11, ao meio-
dia.

Em paralelo, à COINF, para ciência, considerando
o expressivo valor das aquisições em tela, especialmente por
haver previsão de cota mínima de compra.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/11/2020, às 19:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0818126 e o código CRC EEC9F5D2.

0006837-69.2020.6.02.8000 0818126v1

Despacho GSAD 0818126         SEI 0006837-69.2020.6.02.8000 / pg. 3322



 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 28/11/2020 17:36:43
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6138567
   Data prevista de publicação: 01/12/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13118181 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 75-2020 -
Plugnet.rtf

abf8b56c6087a72d
4eb9dbdf56a938aa 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  27/10/2020 16:37
 Número da portaria:  PORTARIA PRE 81/2020
 Data de portaria:  25/03/2020
 Número do processo:  0006834-69.2020
 Número do pregão:  00075/2020 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material permanente - notebooks, conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

 
 
    Item 1

Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM
4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A
300, BATERIA PELO MENOS 40 WH, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA MESES, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO,
GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 35 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 7.159,6700  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
02.213.325/0001-88 PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 35 R$ 6.423,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 27/11/2020 19:12 Data/Hora Final: 30/11/2020 12:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 01/12/2020 14:36
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 6.423,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de Reserva

27/11/2020
19:12:42

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 27/11/2020
19:12 com data fim prevista para 30/11/2020 12:00 pelo valor de R$

6.423,0000.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

01/12/2020
14:36:57

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 2
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Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM
4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A
300, BATERIA PELO MENOS 40 WH, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA MESES, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO,
GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 9.030,0000  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
02.213.325/0001-88 PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 10 R$ 7.557,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 27/11/2020 19:12 Data/Hora Final: 30/11/2020 12:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 01/12/2020 14:36
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 7.557,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de Reserva

27/11/2020
19:12:49

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 27/11/2020
19:12 com data fim prevista para 30/11/2020 12:00 pelo valor de R$

7.557,0000.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

01/12/2020
14:36:57

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 3

Descrição: NOTEBOOK
Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM
4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A
300, BATERIA PELO MENOS 40 WH, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA MESES, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO,
GARANTIA ON SITE 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 14.780,3300  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
02.213.325/0001-88 PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 4 R$ 14.390,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 27/11/2020 19:12 Data/Hora Final: 30/11/2020 12:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 01/12/2020 14:36
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 14.390,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva
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Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de Reserva

27/11/2020
19:12:55

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 27/11/2020
19:12 com data fim prevista para 30/11/2020 12:00 pelo valor de R$

14.390,0000.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

01/12/2020
14:36:58

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de dezembro de 2020.
Devolvo os autos à SLC, para necessários registros,

tendo em vista a Ata de CR de que trata o doc. 0819228.
Em paralelo, à COINF, para avaliar a possibilidade

de emissão de ordem de fornecimento em caráter de urgênia,
no limite já autorizado em ata para aquisição imediata.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/12/2020, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0819232 e o código CRC 7B5CD6E9.

0006837-69.2020.6.02.8000 0819232v1
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 57/2020

CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO TOCANTINS. OBJETO: Cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de
Informações, criado pelo TRF4, com a inclusão da funcionalidade SEI JULGAR para o
CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 01/12/2020 a 01/12/2025. P.A. 0005243-65.2019.4.04.8000.
ASSINATURA: Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, em 26/11/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2020

Processo Administrativo SEI nº 0006837-69.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 27/11/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 75/2020, que
tem por objeto o Registro de Preços para fornecimento de material permanente -
notebooks, em que foram adjudicados os itens 1, 2 e 3 à empresa PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.213.325/0001-88, pelo valor global de R$
357.935,00, sendo o valor unitário do item 1 R$ 6.423,00, do item 2 R$ 7.557,00 e do item
3 R$ 14.390,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº
10.024/2019.

Maceió-AL, 28 de novembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2017, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa WILSON E ROCHA REFRIGE R AÇ ÃO
LTDA EPP. Objeto: Altera as Cláusulas Segunda e Oitava do instrumento principal, para fins
de reajuste de valor e de prorrogação, com a nova vigência no período de 05.12.2020 a
04.12.2021 e o novo valor anual de R$ 252.735,77 (duzentos e cinquenta e dois mil e
setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos). DATA DE ASSINATURA: em
30/11/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Representante do TRE/AP, e José
Wilson da Silva Rocha, representante da contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2018, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa E. R. C. da Silva ME (FOX
SERVIÇOS). Objeto: Altera a Cláusula Vigésima Nona do instrumento principal, para fins de
prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, para o período de 17.12.2020 a
16.12.2021, bem como para prorrogação por mais 22 (vinte e dois) dias, no período de
1º/12/2020 a 22/12/2020, de 3 (três) postos de auxiliar de manutenção predial, 1 (um)
posto de servente, e 1 (um) posto de copeiro. DATA DE ASSINATURA: em 27/11/2020.
Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP e Ediane Rodrigues
Coelho da Silva, representante da contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 27/2020 (0002419-61.2020.6.03.8000), para a
empresa GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 23.821.809/0001-80, no valor de R$
428.466,66 (quatrocentos e vinte e oito mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e
sessenta e seis centavos), que tem por objeto a aquisição de veículos.

Macapá-AP, 26 de novembro de 2020.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 3946/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 15/2020. Objeto:
prestação de serviços técnicos periódicos de manutenção preventiva e corretiva na Estação
de Tratamento de Efluentes Sanitários do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com
reposição de peças e materiais de consumo, coleta e destino final do lodo gerado.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: CASA
NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 12.715.899/0001-72. Modalidade de
Licitação: Pregão. Fundamentação Legal: Lei 10.520/2002 e alterações posteriores, Lei n.
8.666/1993 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 e
02.061.0033.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: 12 (dozes) meses a contar da
data de publicação no DOU. Valor de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura: 09/11/2020. Assinam: Desembargador. ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo
Contratante, e o Sr. LEONARDO BORGES FALCONE, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 7960/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 10/2020. Objeto:
prestação de serviços de filmagem do procedimento denominado "AUDITORIA DE
FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS, EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO, POR
MEIO DE VOTAÇÃO PARALELA" a ser realizado no dia das eleições municipais 2020, em
primeiro e segundo turno, em Manaus no Auditório do Fórum Eleitoral do Amazonas.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: JUDAH
PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI. CNPJ: 07.273.545/0001-10.
Modalidade de Licitação: Pregão. Fundamentação Legal: Lei 10.520/2002 e Lei n.
8.666/1993 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 02.061.0570.4269.0001 -
Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: 06 (seis) meses a contar da data de publicação no
DOU. Valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Data da Assinatura: 13/10/2020.
Assinam: Desembargador. ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Contratante, e a Sra. TAMARA
MARQUES CASONATO, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0141176-78.2020.6.05.8000. OBJETO: II Encontro TI Valoriza - Palestra
"Tipologia Comportamental: Como aprender a "utilizar as diferenças" para "fazer
diferença" em uma carreira com propósito na área de TI". FAVORECIDO: NÚCLEO BA I A N O
DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR:
R$ 12.200,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 28/11/2020.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0139692-28.2020.6.05.8000. OBJETO: Assinatura de Plataforma Sollicita
em sistema via internet (Plano Rubi Basic), por 12 meses. FAVORECIDO: EDITORA
NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.01. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 5.490,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 29/11/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 25/2019, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa ACS CONSTRUÇÕES LTDA - ME OBJETO: Alteração
qualitativa, quantitativa e prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: arts. 57, §1°, I, e
65, I, "a" e "b", e §1°, da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI n.º 0139062-69.2020.6.05.8000.
ASSINATURA: 27/11/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.
Neuton Luiz Morais Bacelar, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 87/2020

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 200102019.
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviço de confecção de faixas em tecido sem
tingimento, bem como sua afixação e posterior retirada,conforme as condições,quantidade
e especificações do edital e seus anexos.

HUGO PEREIRA FILHO
Autoridade Superior

(SIDEC - 30/11/2020) 070007-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

(2020NE000397). PA SEI nº 0009726-46.2020.6.07.8100. Contratada: Insigne Magistério e
Treinamento Jurídicos Ltda. (CNPJ: 20.184.853/0001-38); Objeto: Contratação do online in
company "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" para promover a
capacitação de servidores do TRE-DF. Valor: R$ 20.000,00; Fundamento Legal: artigo 25,
inciso II, c/c artigo 13, inciso VI, da Lei nº. 8.666/93; Data e assinaturas: 25/11/2020,
Senhor Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-Geral do TRE/DF, e Senhor Wesley
Nogueira Amaral.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

(2020NE000418). PA SEI nº 0006985-33.2020.6.07.8100; Contratada: Curso Loureiro Ltda.
(CNPJ: 18735319/0001-20); Objeto: Contratação do curso online Planejamento e Gestão de
Contratação de Solução de TIC a luz da Resolução CNJ nº 182; Valor: R$ 23.460,00;
Fundamento Legal: artigo 25, inciso II, c/c artigo 13, inciso VI, da Lei nº. 8.666/93; Data e
assinaturas: 25/11/2020, Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, Presidente do TRE/DF, e
Senhor Wesley Nogueira Amaral.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATOS DE CONTRATO

Processo nº 0007506-19.2020.6.13.8000; Contrato nº 131/20; Contratada: LMS Locação e
Mão de Obra Eireli; Vigência: 01/02/2021 a 31/01/2022; Objeto: Conservação e limpeza
para os Cartórios Eleitorais de Cássia, Conselheiro Lafaiete, Nova Lima e Tarumirim; Valor:
R$48.883,08; Classificação: 3390.37.02; PT: Será informado; NE: Será emitida; Fundamento
Legal: Pregão Eletrônico nº 82/2020; Signatários: Maurício Caldas de Melo - Diretor-Geral,
pelo TRE-MG, e Lauro Emanuel Bezerra Rodrigues - Titular, pela Contratada; Assinatura:
25/11/2020.

Processo nº 0006194-08.2020.6.13.8000; Contrato nº 134/20; Contratada: Medicina
Empresarial Ltda.; Vigência: 01/12/2020 a 31/03/2021; Objeto: Prestação de serviços de
engenharia de segurança do trabalho e medicina do trabalho; Valor: R$12.600,00;
Classificação: 3390.39.05; PT: 02.122.0033.20GP.0031; NE: 2020NE003226; Fundamento
Legal: Art. 24, I, da Lei nº 8.666/1993; Signatários: Maurício Caldas de Melo - Diretor-Geral,
pelo TRE-MG, e Lore Campagnaro Chaves Sócia - Administradora, pela Contratada;
Assinatura: 26/11/2020.

Processo nº 0001440-23.2020.6.13.8000; Contrato nº 132/20; Contratada: Claro S.A.;
Vigência: 01/12/2020 a 30/11/2022; Objeto: Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na
modalidade local fixo-fixo e fixo-móvel, para operacionalização de centrais PABX, com
fornecimento de equipamentos para imóveis localizados em Contagem e Juiz de Fora;
Valor: R$53.951,40; Classificação: 3390.39.58; PT: 02.122.0033.20GP.0031; NE:
2020NE003285; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 70/2020; Signatários: Maurício
Caldas de Melo - Diretor-Geral, pelo TRE-MG, e André Luiz Damascena e Salomão Josafá
Vieira - Procuradores, pela Contratada; Assinatura: 26/11/2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0010011-80.2020.6.13.8000; Dispensa de Licitação; Contratada: Cemig
Distribuição S.A.; Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021; Objeto: Despesa com fornecimento
de energia para funcionamento de energia para funcionamento dos imóveis do Tribunal na
capital e no interior; Valor: R$3.194.100,00; Classificação: 3390.39.43 e 3390.47.22;
Fundamento Legal: art. 24, XXII, da Lei 8.666/93; Signatários: Desembargador Alexandre
Victor de Carvalho - Presidente, pelo TRE-MG; Ratificação: 25/11/2020 .

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Processo nº 19.0.000007973-4; Termo de Rescisão do Contrato nº 097/16; Contratada: 3A
Serviços Especiais Ltda.; Vigência: A partir de 13/10/2020; Objeto: Rescisão do contrato;
Valor: Não há; Classificação: Não há; PT: Não há; NE: Não há; Fundamento Legal: Art. 79,
II da Lei nº 8.666/93; Signatários: Maurício Caldas de Melo - Diretor-Geral, pelo TRE-MG,
e Daniel Monteiro Sales - Sócio-Administrador, pela Contratada; Assinatura: 09/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 19.0.0000083952; 3º TA ao Contrato nº 166/18; Contratada: Elo Administração
& Terceirização Eireli; Vigência: A partir da data de assinatura; Objeto: Prorrogação do
contrato pelo período de 02/01/2021 a 1º/01/2022; Valor: R$49.237,68; Classificação:
33903701; PT: Será informado; NE: Será emitida; Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei nº
8.666/93 c/c Cláusula Dez do contrato; Signatários: Maurício Caldas de Melo - Diretor-Geral,
pelo TRE-MG, e Rogério Rafael Pinto - Titular, pela Contratada; Assinatura: 26/11/2020.
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