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ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO

1 8 UN

Microcomputador Novo, CONFIGURAÇÃO:  Gabinete ATX, com Fonte 500 W reais, para ser utilizado na
posição vertical, com Processador Socket LGA 1155, com 6 Mb cache, números de núcleo 4, números de
threads 4, velocidade do clock 3GHz, 4 GB Memória RAM, HD SATA 1 TB, conjunto de instruções 64-bit,
gravador de DVD, com 04 baias, uma unidade de DVD-RW interna ao gabinete da CPU, seis interfaces
USB.

2 6 Un
Monitor de vídeo, padrão LED, com 20" (vinte polegadas) de tela e com fonte de alimentação com seleção
automática de tensão entre 110 e 220 V.

3 3 Un Mouse USB, óptico, com dois botões, scroll.

4 3

Nobreak 1400 VA  bivolt, estabilizador e filtros internos, 04 (quatro) faixas de estabilização ou superior;
Proteção: fusível geral de vidro, ação rápida - contra subtensão, sobretensão, , sobrecarga, curto-circuito
e surto de tensão (porta fusível externa com unidade reserva), acionamento através de chave liga -
desliga; LED(s)  de sinalização do funcionamento do equipamento; conexão para bateria externa,
carregamento de bateria inteligente, com 05 (cinco) tomadas de saída, ou superior, baterias seladas
inclusas, no mínimo, 06 (seis) minutos de autonomia na ausência de rede convencional.com autoteste (ao
ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos.

5 3 Un
Estabilizador de Voltagem bivolt de 700 va, com voltagem de entrada de 220 v, com no mínimo de 04
tomadas de saída com voltagem de 110v. Proteção com fusível geral de vidro, ação rápida acionamento
de chave liga/desliga, com leds de sinalização do funcionamento do equipamento.

6 5 UN

Impressora Multifuncional com fax, velocidade de impressão em preto e branco (carta) até 26 ppm; Tipo
de Ditalização: de mesa e ADF; , com scanner instant-on, alimentador automático de documentos (ADF)
com35; Resolução de digitalização aprimorada até 19.200 dpi, hardware: até 1200x1200 dpi; óptica até
1200 dpi; Velocidade de digitalização em preto e branco (normal) até 15 ppm; Velocidade de cópia em
preto e barnco (ótima, carta) até 15 ppm; configuração de redução/ampliação de cópia de 25 a 400 %
frente e verso manual; Resolução de fax foto em preto e branco em escala de cinza 300x300 dpi (meio
tom ativado), Fax Modem 33,6 kbps, memória de Fax até 400 páginas, ; ciclo de serviço (mensal) até
8.000 páginas; conectividade padrão 1 porta USB 2.0 de alta velocidade, 1 porta de rede Ethernet
10/100;com recurso de rede 10/100 Ethernet, pronto para conexão em rede: padrão (Ethernet embutida)

7 1 Un

Notebook, com processador de 2 nucleos e 4 treads, 3mb cache L3, DMI2 5gt/s clock de 1.6ghz,
velocidade turbo 2,6 ghz e conjunto de instruções 64bits, hd de 500gb, 4gb de memoria ddr3, gravador
de dvd, tela15,6 pol, teclado com teclado numérico padrão abnt com ç, 1 conexao usb 3.0 e no mínimo 2
conexoes usb 2.0, bateria de 4 celulas, sistema operacional Windows 8 original, placa de vídeo de 128mb
ou superior, conexão de rede 10/100/1000, rede wireless b/g/n, webcam integrada, peso liquido de 2,3
kg

8 4 Un

Teclado para computador multimídia, USB, com 104 teclas , padrão ABNT, bloco numérico independente e
12 teclas de função, com leds indicadores de Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, com recurso de repetição
automática, quando a tecla for pressionada continuamente; Contendo identificação das teclas com
serigrafia a quente  alto relevo ou baixo relevo ou dispositivo equivalente para evitar o apagamento da
identificação.

9 2 UN

Impressora Multifuncional Jato de Tinta, com funções de imprimir, digitalizar (incluindo alimentador
automático de papéis), fax e wireless. Equipada com tanque externo de tintas mínimo 04 (quatro) cores (
Sistema de tinta contínua) original de fabrica ( não sendo permitido adaptações). Especificações de
impressão: velocidade de impressão (preto e branco até 33 ppm; velocidade de impressão colorida 15
ppm, ciclo de trabalho (mensal, A4): 3.000 páginas, com tecnologia de impressão jato de tinta térmico.
Qualidade de impressão, cor: até 5760 x 1440 dpi,
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