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Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 5,000UNBATERIA para no-break, seladas 12 v 7 a

00002 10,000UN

MOUSE sensor ótico, resolução mínima 1000 dpi, conexão usb,
compatível usb 1.1/ usb 2.0/ 3.0, plugand play, com três
botões (direito, esquerdo e rolagem), 3d wheel botão de
rolagem

00003 4,000UN

NO BREAK 600va, bivolt, tensão nominal de entrada
115v/220v, conexão de entrada e saída conforme nbr 14136,
capacidade de potência de saída: 300 watts / 600 va, tensão
nominal de saída: 115v

00004 1,000UN

PC COMPLETO placa – mãe onboard com socket am3+ padrão
micro atx; processador lga am3+ 3.5 ghz six core (6 núcleos)
cache l2 6mb, cache l3 8mb; 8 gb de memória ram; processador
gráfico integrado, rede onboard padrão ethernet 10/100/1000
mbps padrão  rj 45; hd de 500gb 7200 rpm sata; drive interno
cd/dvd sata; teclado padrão abnt2; mouse optico, par de
caixas de som, gabinete atx 4 baias, fonte minima de 200w
reais; estabilizador 600va; obs: computador montado, com
sistema operacional windows 10 64bits e drives instalados.
monitor, 18,5 widescreen (painel lcd/led), resolução:1366 x 768
@ 60 hz (hd), tempo de resposta: 5 ms, conexões: rgb. fonte
de alimentação, interna - 100~240v - 50/60 hz, voltagem:
bivolt. itens inclusos, cabo de força, cabo rgb, manual (cd),
certificado de garantia, base e monitor 

00005 3,000UNPEN DRIVE capacidade 16 gb, interface usb 2.0

00006 2,000UN
ROTEADOR wireless n 300 mbps, 2 antenas fixas de 5 dbi,
potência mínima 400 mw, interface: 4 portas lan, 1 wan, modo
de operação bridge

00007 3,000UN

TECLADO 104 teclas (at enhanced) ou mais; padrão abnt2;
conector  usb, cor predominante preto; não deve possuir teclas
ou botões de atalho de controle de energia tais como
desligamento, hibernação e espera;
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