
 

 

 

TERMO DE DISPENSA 
 
 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MATUTU, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e 
considerando a Lei nº 8.666/93, art. 24, inciso II – “para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para aliena-
ções, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez”; o Decreto Estadual 
n° 43.605/2003 e/ou procedimentos análogos facultados pela legislação vigente: 

RESOLVE: 

Considerar DISPENSÁVEL a licitação para aquisição de três computadores de acordo com as es-
pecificações listadas no quadro abaixo, conforme previsto no orçamento do Convênio nº 
2101010400311, celebrado entre a FUNDAÇÃO MATUTU E O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORES-
TAS, e serão pagos com recursos provenientes desse convênio. 

ITEM Computadores - notebook com as seguintes especificações: UNID. QUANT. 

1 

Processador Intel Core i5; 2.5GHz, 3Mb Cache, 4 Threads, no mínimo;Tela de 15”, no mínimo com 
camada anti-reflexissiva;Placa de vídeo integrada intel HD-compatível;Teclado português com 
touchpad;Memória 6 GB e disco Rígido 750GB, no mínimo;Leitor de Impressões Digitais; Webcam 
(mínimo 2MP) e microfone integrados; Placa Wirelles; Gravador de DVD/CD acoplado integrado 
com programas para visualização e gravação de dvd/CD; Windows 7 Professional (última versão) 
instalado; Office Home and Student (última versão) instalado; Programa de antivírus (full), válido 
por, no mínimo 12 meses (especificar); 

1 2 

2 

Computador - notebook com as seguintes especificações: 
Processador Intel Core i7 2.8GHz, Turbo Boost 2.0 de até 3.5GHz, 4Mb Cache, 4 Threads; Tela de 
15”, no mínimo com camada anti-reflexissiva; Placa de vídeo Off-Board com 1GB de memória 
dedicada (mínima); Leitor de cartões; Teclado português com touchpad; Memória 6 GB e disco 
Rígido 750GB, no mínimo; Leitor de Impressões Digitais; Webcam (mínimo 2MP) e microfone 
integrados; Placa Wirelles; 3 Entradas  USB (mínimo); Saída HDMI e VGA; Gravador de DVD/CD 
acoplado integrado com programas para visualização e gravação de dvd/CD; Windows 7 Profes-
sional (última versão) instalado; Office Home and Student (última versão), instalado; Programa de 
antivírus (full), válido por, no mínimo 12 meses (especificar); 

1 1 

3 
GARANTIA E SUPORTE: 
Garantia por 12 meses com suporte 24 horas por telefone, para hardware e software e atendi-
mento no local, sem número de visitas. 

- 3 

 
Aiuruoca, 24 de fevereiro de 2012. 

 
 
 
 

Guilherme de Melo França 
Presidente 


