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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote

00037324

COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E
MONITOR
processador de arquitetura x86 com suporte a 32 bits / 64
bits, frequencia minima de 3.2 ghz, sem utilizacao do
recurso de overclock; processador com tecnologia de
nucleos multiplos, com no  minimo  04  (quatro)  nucleos
fisicos de processamento; minimo 08 (oito) threads, no
minimo 6mb de cache, devera ser no minimo da penultima
geracao no mercado nacional para linha de desktops,
disponibilizado pelo fabricante do processador; memoria
ram tipo ddr4; frequencia minima de 2133 mhz; possuir, no
minimo, 8gb, instalado, expansivel no minimo ate 16gb;
disco rigido com capacidade de armazenamento de no
minimo 5oogb e velocidade de 7.200rpms; interface sataiii
de 6gb/s; unidade leitora e gravadora de dvd-rw; interface
usb possuir   no   minimo 04 (quatro) interfaces usb na
parte traseira do equipamento, sendo no minimo 02 (duas)
interfaces usb 3.0; devera possuir no minimo 02 (duas)
interfaces usb 3.0 na parte frontal do equipamento; possuir
01 porta hdmi; possuir capacidade de suportar no minimo
02 monitores simultaneos; possuir 01 porta de rede rj-45
(ethernet 10/100/1000); possuir no minimo 02 slots de
memoria ram; possuir video integrado; monitor led com
tamanho minimo de 19,5” widescreen com ajuste de altura
e rotacao e entradas hdmi, vga de mesmo fabricante do
computador; acompanhar teclado usb abnt ii pt-br, de
mesmo fabricante do computador; mouse optico usb , de
mesmo fabricante do computador; sistema operacional
microsoft windows 10 pro ou superior com licenca;
garantia minima on site de 36 meses
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