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Lote AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H HI-WALL INVERTER

00002

AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H HI-WALL
INVERTER - Descrição técnica:
- Equipamento de ar condicionado do tipo Hi-Wall
- Deve possuir tecnologia INVERTER para economia
de energia;
- Capacidade de refrigeração 12.000BTU/h
- Ciclo: frio;
- Alimentação elétrica: 220V, 60Hz, monofásico;
- Deve possuir controle remoto com display de
funções e velocidade do ar;
- Gabinete da unidade externa deve ser de metal;
- Unidade interna deve permitir ser fixada na parede;
- Garantia mínima de 12 meses

15,0UND00036201

15,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote COMPUTADOR DESKTOP TIPO 03

00001

COMPUTADOR DESKTOP TIPO 03 - Computador
(Desktop-Básico) Especificação mínima: Que esteja
em linha de produção pelo fabricante; Computador
desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou
AMD a10 ou similar; Placa mãe deve ser de
fabricação própria e exclusiva para o modelo
ofertado. O chipset da placa mãe deverá ser do
mesmo fabricante do processador; Possuir 1 (um)
SSD de 128 gigabyte; Memória RAM de 08 (oito)
gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133
MHZ ou superior, operando em modalidade dual
CHANNEL; A placa principal deve ter arquitetura ATX,
MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões
estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os
padrões existentes; Possuir pelo menos 01 (um) slot
PCI-EXPRESS 2.0 x16 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 (um) gigabyte de
memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX
10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir
no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo
menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou
DVI; Teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio),
deverá ser do mesmo fabricante e manter os mesmos
padrões de cores do gabinete; E mouse USB, 800 DPI,
2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19
polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante do
equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de
cores do gabinete; interfaces de rede 10/100/1000 e
WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n podendo ser onboard
ou offboard; Sistema operacional Windows 10 PRO
(64 bits); Fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no item; gabinete deverá
funcionar na vertical ou horizontal; Todos os
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e
monitor) devem possuir gradações neutras das cores
branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de
cores; Todos os componentes do produto deverão
ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou
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recondicionamento; Os prazos de garantia não
poderão ser inferiores a 03 (três) anos on site; O
fabricante do equipamento deverá possuir um sistema
atendimento de suporte técnico via telefone 0800.

15,0Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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