
  
  
 
  
  
  

 

 

 

 

 

Imagens ilustrativas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Especificações gerais 

Capacidade 16/32/128 GB 

Compatibilidade Windows 98/XP/Vista/7/8/10 / Mac OS 9.0 e superiores / Linux 

Taxa de Transmissão de 
dados 

15MB/s (gravação) e 50MB/s (leitura) 

Conexão USB 3.0 DC 5V 

Dimensões 17 x 57 x 9 mm 

Peso 45g 

Garantia 10 Anos de Garantia 

Reconhecimento Plug and Play 

 



AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 24/2018 

QUANTIDADE 4.725 

2.1               Dispositivo de armazenamento em memória flash com conector USB, do tipo pen drive SIM

2.2 Possuir conector USB tipo A macho, com estrutura metálica de proteção aos contatos do

conector, com profundidade mínima de 12mm; 
SIM

2.3               Estrutura emborrachada, metálica ou plástica, com alça para fixação em chaveiro, com 

dimensões mínimas de 12mm x 30mm (D x C) e máximas de 23mm x 75 cm (D x C); 
SIM

2.4               Deverá suportar operação em temperaturas de até 45º C; SIM

2.5 Possuir conexão “plug & play” sem a necessidade de instalação de drivers ou programas para seu

reconhecimento, como mídia removível, nos sistemas operacionais Windows XP, 7 , 8 e 10, Mac OS X e Linux; 
SIM

2.6 Deverá funcionar sem necessidade do uso de cabos, fonte de alimentação, bateria ou qualquer

outro acessório externo;
SIM

2.7 Cada dispositivo deverá possuir número serial individual único, distinto dos demais dispositivos,

gravado na memória da sua controladora, identificado através do campo Serial Number; 
SIM

2.8 Todos os dispositivos deverão ser do mesmo fabricante e modelo, produzidos em uma mesma

linha de montagem, com controladores e memórias flash idênticos; 
SIM

2.9 Todos os dispositivos deverão ser identificados através dos campos idVendor e idProduct, na

memória da controladora;
SIM

2.10 Os dispositivos deverão seguir as definições estabelecidas para o padrão USB, descritas pela USB

ImplementersForum; 
SIM

2.11 O dispositivo deverá possuir garantia total de no mínimo 12 meses, incluisve para a substituição

de bens com defeitos.
SIM

3.2.1.            Possuir capacidade de armazenamento de 16Gb; SIM

3.2.2.            Possuir interface USB 3.0 (compatível com as versões anteriores USB 2.0 e USB 1.1); SIM

3.2.3.            Possuir conector USB tipo "A"; SIM

3.2.4.            Possuir velocidade de leitura mínima: 30 MB/s; SIM

3.2.5             Possuir velocidade de gravação mínima: 10 MB/s; SIM

3.2.6. Possuir compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10,

Linux e Mac; 
SIM

3.2.7. Possuir reconhecimento automático "Plug and Play", sem necessidade de instalação manual de

drivers; 
SIM

3.2.8.            Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e comprovação de sua origem (fabricante). SIM

TABELA DE APONTADORES (ATENDIMENTO PONTO A PONTO)

Item 01 - Dispositivo de armazenamento em memória flash com conector USB, do tipo pen drive ATENDEMOS

São paulo, 17 de setembro de 2018


