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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA de APARELHO MÓVEL DE TELEFONIA 
Características Mínimas 

 
a) Sistema Operacional Android 9 ou iOS 10 e versões superiores; 
b) Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz); 
c) Rede de dados 3G e 4G, ou tecnologia superior, nos padrões autorizados pela ANATEL; 
d) O aparelho deverá operar nas últimas tecnologias comercializadas pela empresa na área local; 
e) Processador Octa-core com 1.8 Ghz ou superior; 
f) Arquitetura de processador em 64 bits; 
g) Memória de armazenamento interno de 32 GB; 
h) Memória RAM de 2 (dois) GB; 
i) Permitir o uso dois chips simultaneamente (Dual-chip); 
j) Tamanho de tela mínima de 5”; 
k) Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; 
l) Resolução de 720x1280 pixels; 
m) Câmera traseira de 12 Mp, com flash integrado; 
n) GPS e Rádio GPS integrados; 
o) Wi-fi 802.11 b/g/n; 
p) Função de roteador WiFi - "Wi-Fi Hotspot" (compartilhamento da internet 4G); 
q) Bluetooth 4.2 ou superior; 
r) Conexão com PC via USB; 
s) Sensor de GPS, com A-GPS (Assisted GPS); 
t) Sensor de autorrotação de tela; 
u) Peso máximo de 200 gramas; 
v) Bateria com capacidade mínima de 3000 mAh; 
 
w) Acessórios: 
I - Fone de ouvido; 
II - Carregador com bivolt automático (100-240V); 
III - Manual de instruções em português (impresso ou online). 
IV - Capa de proteção de tela 
V - Capa de proteção da parte traseira 
 
x) - Funcionalidades Básicas: 
IV - Vibração; 
V - Viva voz; 
VI - Conferência; 
VII - Registro de chamadas discadas/recebidas/não atendidas; 
VIII - Bloqueio do uso de dados; 
 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 
a) Garantia de hardware de 1 ano, disponibilizada pelo fabricante e realizada pela mesma ou por empresa 
autorizada oficialmente, com tempo de solução em até dez dias úteis; 
b) Equipamento no portifólio de produtos do fabricante e com previsão de continuidade de fabricação de no 
mínimo um ano; 
c) Indicação no site oficial do fabricante do produto proposto e de sua documentação técnica detalhada. 
d) O equipamento homologado pela ANATEL. 

 
 


