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ANEXO I

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item
1

2

3

Quantidade
Unid
Especificação
1,000 UNID COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) processador no mínimo intel core i5
ou AMD a 10 ou similar; 1 disco rígido de 500 GB, velocidade de
rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD,
DVD rom; memória RAM de 8 gb em 02 módulos idênticos de 04 GB cada.
tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD 14 ou 15 polegadas
widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado com todos
os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas
mesmas posições do teclado abnt2, mause touchpad com 02 botões
integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll);
interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão
IEEE 802. 11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64bits);
bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 06 células;
fonte externa automática, compatível com item; interfaces USB 2.0 e
3.0, 01 HDMI ou display port e 01 VGA, leitor de cartão, webcan FULL
HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para
transporte e acondicionamento do equipamento. (123793)
17,000 UNID COMPUTADOR DESKTOP processador mínimo intel core i3 ou AMD a 10 ou
similar; 01 disco rígido de 500 gb; memória RAM de 08 gb em 02
módulos idênticos de 04 gb cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou
superior, operando em modalidade dual CHANEL; a placa principal
deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme
padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org,
organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01
slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior; possuir sistema de detecção
de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o
adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 gb de
memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior,
suportar monitor estendido, mínimo 02 saídas de video, sendo pelo
menos 01 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade
combinada de gravação de disco Ótico CD e DVDROM; Teclado USB,
abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll
(com fio); monitor LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de
rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema
operacional WINDOWS 10 pro (64bits); fonte compatível e que suporte
toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão
funcionar na horizontal e na vertical. todos os equipamentos
ofertados devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou
cinza, e manter o mesmo padrão de cor; (123794)
80,000 UNID TABLETE 7" ANDROID 4.4 ou superior, com tecnologia LCD ou LED,
Processador no mínimo Quad Core 1.3 Ghz ou similar,memória interna
de 8GB ou superior, deve possuir SLOT para cartão de memória micros,
camera traseira de no mínimo 2MP ou superior, conexãoUSB, WI-FI,
Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema GPS integrado. (123795)

