DESCRIÇÃO DOS ITENS
ITEM

DESCRIÇÃO

MICROCOMPUTADOR, COMPLETO,
teclado padrão ABNT e mouse óptico
com 2 botões e 1 de rolagem.

PROCESSADOR:
- Processador com 2 núcleos, 4 threads, “Clock” mínimo
de 3.40 Ghz, memória cache de 3MB e DMI de 5 GT/s
MEMÓRIA PRINCIPAL:
- Mínimo de 4GB de memória instalada DDR3-1600
MHz do próprio fabricante, expansível a 16GB;
- Bios desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento, não sendo aceito com direitos de
Copyright, vedado soluções em regime OEM ou
customizações de nomes, marcas ou inicialização.
- HD de no mínimo de 500 GB de capacidade;
- Unidade leitora e gravadora de CD e DVD.
- Placa de rede integrada padrão Ethernet operando
automaticamente nas velocidades de comunicação de
10/100/1000 Mbps;
- Conectores para fone de ouvido.
- 4 (quatro) portas USB 2.0 e 2 (duas) portas USB 3.0;
- Microsoft Windows 8.1 Professional 64 bits em
português e acompanhado da respectiva licença de uso;
- Todos os drivers necessários para o bom
funcionamento do equipamento;
- fonte bivolt automática de 100 ~ 240V e potência
mínima 240 Watts;
(apresentar catálogo do fabricante comprovando o
atendimento das exigências mínimas do
equipamento);
(Os equipamentos ofertados deverão ter garantia de
balcão ou on-site mínima de 3 (três) anos, apresentar
os comprovantes no momento da entrega).

MONITOR

- Tamanho mínimo de 18,5” Widescreen (painel LED
LCD);
- Resolução máxima 1600 x 900 @ 60 Hz;
- Brilho 250 cd/m2;
- Relação de contraste (dinâmico) 3.000.000:1
- Tempo de resposta: 5ms
- Frequência de varredura Horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz /
Vertical: 55 ~75 Hz
- Largura de Banda: 85 MHz
- Suporte de cores maior que 16 milhões;

- Conectores Analógicos (RGB);
(deverá vir acompanhado de todos os cabos
necessários para o funcionamento do equipamento
cabo de alimentação deverá estar em conformidade
com a norma da ABNT NBR 14136:2002);
(Os equipamentos ofertados deverão ter garantia de
fabricação balcão mínima de 1 (um) ano, apresentar
os comprovantes no momento da entrega).
MICROCOMPUTADOR All-in-one,
com teclado USB padrão ABNT e
mouse óptico USB com 2 botões e 1
de rolagem.

PROCESSADOR:
- Processador com 2 núcleos, 4 threads, “Clock” mínimo
de 3.40 Ghz, memória cache de 3MB e DMI de 5 GT/s
MEMÓRIA PRINCIPAL:
- Mínimo de 4GB de memória instalada DDR3-1600
MHz do próprio fabricante, expansível a 16GB;
- Bios desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento, não sendo aceito com direitos de
Copyright, vedado soluções em regime OEM ou
customizações de nomes, marcas ou inicialização.
- HD de no mínimo de 500 GB de capacidade;
- Unidade leitora e gravadora de CD e DVD.
- Gigabit ethernet (10/100/1000 – Porta RJ-45);
- Conectores para fone de ouvido.
- 4 (quatro) portas USB 2.0 e 2 (duas) portas USB 3.0;
- Microsoft Windows 8.1 Professional 64 bits em
português e acompanhado da respectiva licença de uso;
- Todos os drivers necessários para o bom
funcionamento do equipamento;
- fonte bivolt automática de 100 ~ 240V e potência
mínima 240 Watts;
- Tela de vídeo de tamanho mínimo de 19’’ Widescreen
(painel LED LCD);
(apresentar catálogo do fabricante comprovando o
atendimento das exigências mínimas do
equipamento);
(Os equipamentos ofertados deverão ter garantia de
balcão ou on-site mínima de 3 (três) anos, apresentar
os comprovantes no momento da entrega).

