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Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 28,000UNBATERIA seladas 12v 7a para nobreak

00002 10,000UN
CABO de forÇa atx cor preto
para computador padrÃo; 3 pinos (redondos).
cabo com 1,2 metros.

00003 3,000CX

CABO lan 4 pares
composiÇÃo: 100% cobre
tipo: cat5e utp
caixa: 305m
ambiente: interior-exterior

00004 2,000CX

CABO lan 4 pares
composiÇÃo: 100% cobre
tipo: cat5e utp
caixa: 305m
ambiente: interior-exterior
ambiente: interior-exterior

00005 1,000UN

CAIXA amplificada bluetooth com 2 microfones
descrição:
- alto-falante: 15 polegadas
- rms: 500w
- tweeter: 6,5 polegadas
- bluetooth
- bivolt (110/220v)
- suporta cartão micro sd, microfone e usb
- função karaokê
- contém entrada p10
- encaixe para pedestal: sim
- alça e rodinhas de mala para fácil locomoção
- bateria interna
- entrada para bateria 12v externa: sim
- função gravar (rec): sim
- formatos de áudio: mp3
- encaixe para pedestal: sim
- 01 x entrada auxiliar (p2)
- 02 x entradas microfone ou guitarra (p10)
- 01 x entrada usb (reprodução mp3)
- 01 x entrada cartão micro sd (reprodução mp3)

00006 40,000UN

CAIXA som usb,
descrição:
- potência rms: mínima 3 watts rms
- interface: p2 (plug padrão 3,5mm)
- canais: 2 canais (2.0 estéreo)
- compatibilidade: pc e notebook

00007 1,000UN
CAIXA DE SOM som - caixa de som 2.1 subwoofer potencia
mínima de 10w rms.

00008 10,000UN

CAIXA DE SOM som usb,
descrição:
- potência rms: mínima 3 watts rms
- interface: p2 (plug padrão 3,5mm)
- canais: 2 canais (2.0 estéreo)
- compatibilidade: pc e notebook
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00009 5,000UN

COMBO teclado e mouse sem fio preto
descriÇÃo:
mouse:
dimensÕes mÍnimas do mouse: altura: 3cm largura: 5,5cm
comprimento: 9,5cm
teclado de tamanho normal
padrÃo abnt 2
teclas de atalho multimÍdia
cor: preto

00010 26,000UN

COMPUTADOR (desktop-basico)
especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; computador desktop com processador no mínimo
intel core i3 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de
500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)
módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram
ddr4 2.400 mhz ou superior, operando em modalidade dual
channel; a placa principal (placa-mãe) deve ter arquitetura atx,
microatx, btx ou microbtx, deve possuir pelo menos 01 (um)
slot pci-express 2.0 x16 ou superior; o adapatador 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 e possuir no mínimo 4 portas usb sendo pelo
menos (1) uma delas usb 3.0; unidade combinada de gravação
de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com
fio) e mouse usb, 2000 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor
de 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 (64 bits); fonte compatível e que
suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e
periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem ser na cor preta e manter o mesmo padrão de cor; todos
os componentes do produto deverão ser novos, sem uso,
reforma ou recondicionamento.

00011 15,000UN

COMPUTADOR completo - placa-mãe com socket 1151 micro atx
com processador gráfico integrado, rede onboard padrão
ethernet 10/100/1000 mbps padrão  rj 45 + processador de 4
nucleos com cooler lga 1151 com cache 6mb, 3,0 ghz, 4 gb
(1x4) de memória ram ddr4 de 2400mhz, hd de 500 gb 7200
rpm sata iii, drive interno cd/dvd sata, gabinete atx 4 baias com
fonte mínima de 200w, estabilizador de 500va monovolt 115v.
computador montado, com sistema operacional windows 64bits
e drives instalados.

00012 3,000UN
ESTABILIZADOR com potência mínima de 500va, 4 tomadas
padrão novo, monovolt 115v

00013 27,000UN

FILTRO de linha 6 tomadas
descrição:
- aplicação: uso residencial, escritórios e uso profissional
- potência máxima: 1150va/w
- corrente máxima: 10a
- número de tomadas: 6 tomadas novo padrão
- protetor contra surtos: varistor 4500a (92j)
- comprimento médio do cabo de entrada: 1,5m
- fusível de entrada: 10a ação rápida
- tensão de entrada: multivoltagem 115v-127v ou 220v
- chave liga-desliga com sinalização luminosa
- proteção contra surto de tensão: atuação rápida através de
varistor
- multivoltagem: opera em redes 115v-127v ou 220v,
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00014 25,000UN

FONTE de alimentação atx bivolt,
descrições
potência mínima real: 300 watts
conectores. (no mínimo)
1 x alimentação 20 + 4 pinos
1 x alimentação 4 pinos
2 x sata
2 x ide

00015 2,000UN

HD  1 tb 3.5 (pc-desktop),
descrição
capacidade – 2 tb
interface - serial ata 3 (6,0gbps)

00016 15,000UN

HD  500 gb 3.5 (pc-desktop)
descrição:
capacidade - 500 gb
interface - serial ata 3 (6,0gbps)

00017 2,000UN

HD 2 tb 3.5 (pc-desktop)
descrição:
capacidade - 2 tb
interface - serial ata 3 (6,0gbps)

00018 15,000UN

HD gb 3.5 (pc-desktop),
descrição:
capacidade - 500 gb
interface - serial ata 3 (6,0gbps)

00019 4,000UN
HD com capacidade para 500gb 2.5” para notebook, sata iii e
5400 rpm.

00020 10,000UN
HD com capacidade para 500gb 3.5” para desktop, sata iii e
7200 rpm.

00021 1,000UNHD externo portátil, capacidade de 1 tb; usb 3.0

00022 2,000UN

IMPRESSORA - multifuncional colorida; scanner; impressora e
copiadora; tanque de tinta nas cores magenta, ciano, amarelo
e preto, conectividade usb 2.0 e wi-fi, resolução máxima de
impressão: até 5760 x 1440 dpi, tamanhos de papel:10 x 15 cm
(4 x 6), 13 x 18 cm (5 x 7), 20 x 25 (8 x 10) carta, legal, ofício
(21,6 x 35,6 cm), a4, a5, a6 e b5, capacidade de papel:100
folhas / 10 envelopes, capacidade de bandeja de saída:30
folhas, dimensões: 44,5 x 30,4 x 16,9 cm, peso:4,9 kg.

00023 4,000UN

IMPRESSORA - multifuncional laser monocromática com conexão
usb 2.0 de alta velocidade, wireless e ethernet, dimensões do
equipamento sem caixa: 38,5 x 34 x 25,5 cm, capacidade de
saída do papel: 50 folhas, peso do equipamento sem caixa:
6,9kg, capacidade da bandeja de papel: 150 folhas, velocidade
máxima de impressão em preto (ppm): até 20 ppm.

00024 10,000UN

IMPRESSORA laser mono
descrição:
tipo: laser
imprime frente e verso: sim
sistema de impressão: preto e branco
conexões: usb
wireless: sim
tipo do papel para impressão: papel normal, fino e reciclado
requisitos do sistema	sistemas operacionais compatíveis windows
® mac ®
voltagem: 110v ou bi
obs. a impressora deve se comunicar com a rede wifi para
impressão de qualquer computador conectado a rede.
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00025 2,000UN

IMPRESSORA multifuncional laser color impressão duplex
descrição:
tecnologia: laser
impressão colorida: sim
tamanho de papel: a4 210 x 297 mm, a5 148 x 210 mm , a6 105
× 148 mm, carta 215 x 279 mm, envelope
conectividade: rede ethernet, usb 2.0
sistemas operacionais compatíveis: mac os x , windows 7 ,
windows 8 , windows 10
alimentação: 110 v ou bi.
impressão frente e verso automática: sim
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00026 10,000UN

IMPRESSORA multifuncional laser mono
•	impressão
padrão de impressão duplex (frente e verso)
descrição de duplex: para impressão e para
cópia/digitalização/fax em uma única passagem
resolução da cópia (máxima em dpi): até 1200 x 600 dpi
cópias múltiplas
acesso remoto
relatório de atividades/relatórios periódicos
funções principais: impressão, digitalização, cópia
tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico
velocidade maxima em preto (ppm): até 42 ppm (carta/a4)
resolução da impressão (máxima em dpi): até 1200 x 1200 dpi
resolução (máxima) em dpi: até 1200 x 1200 dpi
capacidade da bandeja de papel: 250 folhas
interfaces padrão: ethernet gigabit, usb 2.0 de alta velocidade
interface de rede embutida: etpachernet, hi-speed usb 2.0
compatibilidade com o driver de impressora?: windows, mac os,
linux
emulações: pcl6, br-script3? , ibm proprinter, epson fx, pdf
versão 1.7, xps versão 1.0
função de impressão segura
ciclo de trabalho mensal máx.: 50.000 páginas

•	cópia
resolução de cópia (máxima): até 1200 x 600 dpi
copia sem uso do pc
capacidade máx. do alimentador automático de documentos
(adf)? :70 folhas
velocidade da cópia: até 42 cpm (carta/a4)
ampliação / redução: redução/ampliação 25 - 400% em
incrementos de 1%
função de cópias ordenadas
agrupamento de cópias (2 em 1): ordenadas, n em 1
tamanho do vidro de documentos: ofício
cópia duplex (frente e verso)
cópias de id (documentos de identidade)

•	digitalização
adf
scan drivers included: twain, wia, ica, isis, sane
resolução de digitalização interpolada (dpi): até 19200 x 19200
dpi
resolução de digitalização Óptica (dpi): até 1200 x 1200 dpi (do
vidro de documentos)
formatos (exportação): jpeg, pdf single-page/multi-page (pdf
seguro, pdf pesquisável, pdf/a), tiff single-page/multi-page,
txt, bmp, docx, xml, pptx, xps, png
função digitalização para?: arquivo, imagem, e-mail, ocr, ftp,
servidor ssh (sftp), usb?, sharepoint, nuvem? (web connect),
servidor de e-mail1 , pasta de rede (cifs), fácil digitalização para
e-mail
digitaliza para: e-mail, imagem, ocr, file, ftp, usb, network
folder (cifs - windows only), e-mail server, sharepoint, ssh
server (sftp), cloud (web connect), easy scan to email
digitalização duplex (frente e verso)

manuseio do papel
tamanhos do papel: até 21,6 x 35,6 cm (ofício)
capacidade de saída do papel: 150 folhas
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00027 5,000UN

IMPRESSORA de código de barra
- impressora de código de barras com tecnologia térmica direta;
- conectável a computadores; resolução de 200 dpi;
- cortador automático de fita;
- compatível com rolo contínuo e largura de impressão máx,
imnterface usb e desejável rs232;
- vvoltagem bivolt ou 110v
- produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento;
- garantia de 12 meses

00028 2,000UN

IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL colorida
cor preta; conexÃo usb 2.0; bivolt
tanque de tinta com recarrega fÁcil; imprime atÉ 7.500 folhas
coloridas; suporte folha a4; econÔmica;
impressÃo jato de tinta (colorida); digitalizaÇÃo; cabo usb, de
energia e 4 garrafas de tintas de inicializaÇÃo (cores: preta,
ciano, magenta e amarela) inclusas.

00029 30,000UN

MEMORIA ddr3 para pc desktop
descrição:
capacidade: 8gb (1 x 8gb)
frequência: 1600mhz
pinagem: 240-pin

00030 20,000UN

MEMORIA ddr4 para pc desktop (1x8)
especificações:
- capacidade: 8gb
- fator de forma: udimm
- velocidade: 2400mhz

00031 4,000UNMEMÓRIA - ddr 3 4gb 1333mhz

00032 4,000UNMEMÓRIA - ddr 4 4gb 2400mhz

00033 9,000UN
MONITOR led de 19,5”, resolução da imagem em hd, frequência
de 60 hertz, altura: 35,7 centímetros, largura: 46,3
centímetros, profundidade: 16,8 centímetros.

00034 5,000UN

MONITOR led
descrição:
tamanho da tela (polegadas): 19 ou maior
- formato: 16:9 widescreen
- tipo: led
- cor: preto
- conexão: vga e hdmi
- alimentação: bivolt

00035 5,000UN

MONITOR LED descrição:
monitor led preto de 19’’ (polegadas)
pedestal incluso
bivolt
vga e hdmi
incluso: cabo vga e fonte de alimentação

00036 20,000UN

MOUSE usb optical 3 botÕes scroll preto
descrição:
cor: preto
sensor ótico
resoluções: mínima 1.000 dpi
conexão usb 2.0
plug and play.
botões: 3 (direito, esquerdo, rolagem)
cabo com aproximadamente 2 metros
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00037 30,000UN

MOUSE usb optico 3 botões scroll preto,
descrição:
cor: preto
sensor ótico
resolução: mínima 3000 dpi
conexão usb
compatível usb1.1 / usb 2.0/3.0
plug and play.
botões: 3 (direito, esquerdo, rolagem) 3d wheel botão de
rolagem
cabo usb: mínimo 1,5 metros

00038 50,000UN
MOUSE Óptico usb com resolução (dpi) mínima: 1000 dpi,
botões: 3 + scroll

00039 20,000UN
MOUSE PAD base antiderrapante na cor preta
dimensÕes: 220 x 180 x 2mm

00040 3,000UN
NOBREAK - capacidade mínima de 600va; 115v, 4 tomadas de
saída padrão novo,  bateria selada interna de 12v 7ah.

00041 40,000UN

NOBREAK 700va bivolt 115v/220v
descriÇÃo:
tensÃo nominal de entrada: 115/220v
tipo de conexÃo de entrada e saÍda: nbr 14136
tensÃo nominal de saÍda: 115v
obs: que esteja em linha de produÇÃo pelo fabricante

00042 2,000UN

NOTEBOOK - notebook com processador i3, 3mb de cache, 4gb
de memória ram, 500gb de hd, tela de 14 polegadas, placa de
rede 10/100/1000, conexões hdmi e vga, 3 portas usb, sistema
operacional windows, cor preto, dimensões aproximadas do
produto (cm) - axlxp 2,1x33,6x23,1cm, peso líq. aproximado do
produto (kg): 1,7kg

00043 20,000UN

NOTEBOOK tela 15.6
descrição:
processador:
- intel core i5 ou ryzen 5 ou superior.
memória: - 8 gb tipo ddr4 2400 ou superior.
tela: - 15.6
rede: - wireless padrão - 802.11ac - gigabit 10/100/1000
teclado: - português do brasil no padrão abnt2
obs: que esteja em linha de produção pelo fabricante.

00044 2,000UNPEN DRIVE com capacidade de 32gb e interface usb 3.0

00045 20,000UNPEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 16GB E INTERFACE USB 2.0

00046 2,000UN

PENDRIVE 128 gb
descrição:
capacidade: 128gb
interface: usb 3.0 ou superior
obs: na embalagem original e lacrada.

00047 4,000UN

PENDRIVE 32GB USB 3.1 descrição:
capacidade: 32gb
interface: usb 3.0
obs: na embalagem original e lacrada.

00048 4,000UN
PLACA de rede wireless - pci express150mbps, antena
mini-omni, 2dbi

00049 20,000UN

PLACA rede pci express sem fio
descriÇÃo:
- adaptador pci express / 150 mbps
- hardware: - interface: pci express
- tipo de antena: onidirecional destacÁvel
- wireless: - padrÕes wireless: ieee 802.11n, ieee 802.11g,
ieee 802.11b
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00050 15,000UN

PLACA rede pci express 10/100/1000 desktop
descrição:
padrões e protocolos:
- ieee 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p
csma/cd, tcp/ip
interface:
- 32-bit pcie
- 1 porta 10/100/1000mbps rj45

00051 3,000UNPLACA DE REDE PCI express rj45, 10/100mbps

00052 3,000UN

PROJETOR - 3200a lumens de brilho em branco, 3200a lumens
de brilho em cores, lâmpada de 10 mil horas de duração,
dimensões 29,7 cm x 23,4 cm x 8,2 cm, peso de 2,4 kg, imagem
via conexão wireless, qr, hdmi e usb.

00053 5,000UN

RB mikrotik routerboard rb941-2nd hap lite sem fio original
descrição:
obs. devido a necessidade de controle de acesso de vários
clientes ao wifi é necessária a compra desse equipamento em
especifico.
architecture smips
cpu qca9533
cpu core count 1
cpu nominal frequency 650 mhz
license level 4
operating system routeros
size of ram 32 mb
storage size 16 mb
storage type flash
powering
wireless 2.4 ghz standards 802.11b/g/n
antenna gain dbi for 2.4 ghz 1.5
wireless 2.4 ghz chip model qca9533
10/100 ethernet ports 4

00054 6,000UN
ROTEADOR interface: 4 portas lan, 1 porta wan.
modo de operaÇÃo: bridge.
3 antenas; frequÊncia: 2.4 ghz; 300 mbps

00055 20,000UN

ROTEADOR wireless 300mbps, 802.11 n/g/b
descrição:
padrões wireless:
ieee 802.11n
ieee 802.11g
ieee 802.11b
interface:
4 portas lan 10 / 100 mbps
1 porta wan 10 / 100 mbps
segurança:
64 / 128 / 152-bit wep
wpa / wpa2 / wpa-psk / wpa2-psk
tipo de wan:
ip dinâmico / ip estático
pppoe
pptp / l2tp (dual access)
controle de acesso:
controle parental / local controle de gerenciamento / lista de
hosts
programação de acesso / gerenciamento de regras.
obs. a firmware do roteador deverá disponibilizar e sua
interface (filtro de mac wireless) com a possibilidade de
identificar o usuário por nome e mac.

00056 3,000UN
ROTEADOR wirelles com antena de 5 dbi, 150mbps, interface: 4
portas lan e 1 porta wan
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00057 20,000UN

SWITCH 8 portas,
descrição:
- 8 portas fast ethernet /10/100 mbps.
- possibilidade de alimentação por poe passivo pela porta lan 1.
- leds indicadores na parte superior.

00058 1,000UNSWITCH com 24 portas 10/100mbs

00059 2,000UNSWITCH com 8 portas 10/100mbps

00060 10,000UN

TECLADO multimídia abnt2 usb preto,
descrição:
padrão abnt2
conexão usb
127 teclas
plug and play
pés de apoio
compatível com windows 2000/xp/vista/7/ e 10.
compatível com ibm pc
modelo: abnt2
cor preto
cabo usb: mínimo 1,5 metros

00061 30,000UN

TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2 USB PRETO multimídia abnt2 usb
preto,
descrição:
padrão abnt2
conexão usb
127 teclas
plug and play
pés de apoio
compatível com windows 2000/xp/vista/7/ e 10.
compatível com ibm pc
modelo: abnt2
cor preto
cabo usb: mínimo 1,5 metros

00062 10,000UN

TELEFONE sem fio identificador de chamadas
descrição:
- identificação de chamadas dtmf e fsk
- display alfanumérico
- capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)
- agenda para 70 nomes/números
- discagem rápida para 10 números (teclas 0 - 9)
- bloqueio de teclado
- som de teclado (on/off)
- bloqueio de discagem com uso de senha
- data e hora e despertador
- pre dialing
- cadeado
- atendimento programável (ao retirar o fone da base ou tecla
liga)
- opções de volume de recepção de áudio
- menu trilíngue em português, espanhol e inglês
- indicador de carga de bateria (ícone no display)
- temporização de chamadas
- duração da chamada (cronômetro)
- código de área
- flash programável
- tom/pulso
- tecla intercom (intercomunicação entre ramais)
- teclas liga e desliga
- led no fone
- led na base (carregando e em uso)
- viva voz

00063 1,000UNTESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 RJ11 COM LEDS
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