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Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 4,000UN0000993600001

COMPUTADOR completo
- gabinete atx, podendo ser utilizado na
posição vertical e horizontal;  - botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade
da unidade de disco rígido e de  computador
ligado (power-on) na parte frontal do
gabinete; - deve permitir a abertura do
equipamento sem a utilização de
ferramentas, e não sendo aceitas quaisquer
adaptações sobre o gabinete original;  -
possuir sistema antifurto manual ou
automático que impeça o acesso aos
componentes internos; - placa-mãe atx
dotada de processador de 2.70 ghz ou
superior, 3.0 mb cache, 4/4 núcleos;  - com
04 gb de memória ram ddr3, ou superior;  -
com 1 conector mini-din para teclado “on
board”;
- com 1 conector mini-din para mouse “on
board”;  - controladora de vídeo integrada à
placa mãe (on board);  - placa de som
integrada à placa mãe (on board);  - uma
unidade de disco rígido sata ii 7200 rpms com
capacidade mínima de 360gbytes;  - uma
unidade de dvd-rw interna ao gabinete da
cpu;  - uma interface de rede fast ethernet
10baset/100basetx, ou superior;  - seis
interfaces usb (universal serial bus) on
-board, sendo pelo menos duas frontais;  -
quatro portas sataii ou superior, que permita
gerenciar as unidades de disco rígido;  -
dotado de fonte de alimentação atx de no
mínimo 350w, com chaveamento entre 110
vca e 220 vca - 60 hz automático.

estabilizador -  tensões de entrada 127v e
220v, selecionável através de chave
comutadora com comando externo;   - mínimo
de 4 tomadas.   - proteção: fusível geral de
vidro, ação rápida;   - acionamento através
de chave liga-desliga;   - led (s) de sinalização
do funcionamento do equipamento.   -
potência mínima de 300w.

monitor de vídeo
- padrão lcd ou led com 18” (dezoito
polegadas) de tela;

teclado padrão abnt2

mouse- acompanhado de mouse pad.
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00002 2,000UN0000006100002

IMPRESSORA - impressora laserjet;
- impressão monocromática;
- resolução mínima de impressão de 600dpi;
- velocidade de impressão mínima de 20 ppm;
- ciclo de trabalho mínimo de 3000 páginas
por mês;
- conectividade com porta usb e paralela;
- compatibilidade com windows e linux;
- memória mínima de 16mb;
- bandeja de papel fechada com no mínimo
250 folhas;
- toner recarregável para impressão de no
mínimo 2 mil páginas.

00003 7,000UN0001820000003

COMPUTADOR COMPLETO gabinte atx,
podendo ser utilizado na posição vertical e
horizontal ; botão de liga /desliga e luzes de
indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (power-on) na
parte frontal do gabinete; deve permitir a
abertura do equipamento sem a utilização de
ferramentas, e não sendo aceitas quaisqer
adaptações sobre o gabinete original;possui
sistema antifurto manual ou atomatico que
impeça o acesso aos componentes internos ;
placa -mãe atx dotada de processador de
2.70 ghz ou super ior , 3.0 mb, 4/4 nucleos;
com 04 gb de memoria ram ddr3 , ou
superior; com 1 conector mini-din para
teclado on board;com conector mini-dim para
mouse on board;controladora de video
integrada à placa mãe (on board); placa de
som integrada à placa mãe(on board);uma
unidade de disco rígido sata ii 7200 rpms com
capacidade mínima de 360gbytes;uma
unidade de dvd-rw interna ao gabinete da
cpu; uma interface de rede fast ethernet 10
base t/ 100 base tx, ou superior; seis
interfaces usb (universal serial bus)  on-
board, sendo pelo menosduas frontais;
quatro portas sata ii ou superior, que permita
gerenciar as unidades de disco rígido ;
dotado de fonte de alimentaçã atx de no
mínimo 350 w, com chaveamento entre 110
vca e 220 vca 60 hz automatico e monitor de
video lcd ou led com 18 (dezoito polegadas)
de tela

00004 2,000UN0000006100004

IMPRESSORA impressora laserjet ; impressão
monocromática . resolução mínima de
impressão de 600dpi; velocidade de
impressão mínima de 20 ppm; ciclo detrabalho
mínimo de 3000 paginas por
mês;conectividade com porta usb e paraleta;
compatibilidade com windows e linux;
memória mínima de 16 mb; bandeja de papel
fechada com o mínimo  250 folhas ;. toner
recarregável para impressão de no minimo 2
mil paginas.
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