RESOLUÇÃO DIREC/CBHSF Nº 62, de 22 de fevereiro de 2018
Dispõe sobre a aquisição de novos aparelhos
celulares para a Diretoria Colegiada do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

A DIRETORIA COLEGIADA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
SÃO FRANCISCO - DIREC/CBHSF reunida no dia 06 de fevereiro de 2018, na cidade de
Salvador/BA, no uso de suas atribuições e;
CONSIDERANDO os ofícios CBHSF 022/2017/P e 043/2017/P para a Agência Peixe Vivo,
referentes à demanda de aquisição de novos aparelhos celulares para a Diretoria Colegiada do
CBHSF;
CONSIDERANDO a DELIBERAÇÃO CBHSF Nº 96, de 07 de dezembro de 2017 que
atualiza o Plano de Aplicação Plurianual - PAP a ser executado com recursos financeiros
oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco,
referente ao período 2016 a 2018 e prorroga a vigência para o período 2018 a 2020;
CONSIDERANDO no PAP, as Ações de Gestão, o Eixo I - Governança e Mobilização Social;
Ação I – Programa de Fortalecimento Institucional; Atividade I1.1- Fortalecimento institucional
do CBHSF, rubrica I.1.1.2 -Apoio às atividades da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF;
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar que a Agência Peixe Vivo tome, com a máxima urgência, as providências
necessárias para a aquisição dos equipamentos de telefonia, conforme especificações anexadas,
necessários ao desempenho eficaz do trabalho desenvolvido pelos diretores do CBHSF,
assinalando para tanto, o prazo de 10 dias a contar da emissão da presente resolução.
Art. 2º - Os novos equipamentos deverão seguir as especificações sugeridas no anexo desta
resolução.

Maceió/AL, 22 de fevereiro de 2018.

Anivaldo de Miranda Pinto
Presidente do CBHSF

Lessandro Gabriel da Costa
Secretário do CBHSF
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ANEXO

ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO

ITEM
Tecnologia (Quadri-band)
Sistema Operacional
Sincronismo PC

Bateria
Processador
Tamanho da tela
Memória de armazenamento
Conectividade
Transmissão de Dados

Suporte Java
Outras facilidades

Câmera
Homologação
Marca de Referência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CONFIGURAÇÃO
BÁSICA
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
iOS 11.25 ou superior
Suporte para sincronismo com agenda de compromissos no PC,
Sincronização de dados (contatos, compromissos, calendário,
arquivos, anotações, favoritos e uso do celular como modem)
com o aplicativo Microsoft Outlook 2003 (ou superior).
Recarregável em conversação - mínimo de 10 (dez) horas para
uso com rede 3G; em stand by – mínimo de 100 horas.
1.4 GHz Dual Core
Tela retina HD de no mínimo 4,7”
Mínimo de 128 Gbytes de memória interna e / ou suporte para
cartões de memória.
Através de Cabo USB (no kit deverá estar incluso o cabo para
conexão com o PC), Bluetooth 4.0 e Wi-Fi 802.11a/b/g/n/a.
3G HSDPA, EDGE e UMTS, conexão ilimitada com
velocidade nominal de 01 (um) Mbps, nos termos
regulamentados pela ANATEL.
Obrigatório com suporte a aplicações móveis.
Suporte a protocolo WAP 2.0 e suporte a client VPN com uso
de chave, senha, alerta vibratório, programa para transferência
de agenda, de acordo com fabricante do aparelho.
Câmera digital com resolução mínima de 12 Mega pixels.
Homologação emitida pela ANATEL com selo de
identificação.
iPhone 8 ou similar
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