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00001

NOTEBOOK TELA SUPERIOR A 14 POL Interatividade
da tela: sem interatividade; memoria ram: 5 a 8 gb;
núcleos por processador: até 4; armazenamento hdd:
sem disco hdd; armazenamento ssd: 110 a 300 gb;
bateria: até 4 células; alimentação: bivolt automática;
sistema operacional: proprietário; garantia on site: 36
meses.

1,0000UND00055426 4.980,000 4.980,00

00002

MOUSE 1000 DPI Mouse, tipo: ótico, características
adicionais: conexão usb com scroll, quantidade botões
controle: mínimo 03 un, resolução: 1.000 dpi,
comprimento cabo: 1,80 m.

1,0000UND00055427 13,030 13,03

00003

PROJETOR MULTIMIDIA Projetor multimídia, voltagem:
100,240 v, freqüência: 50 a 60 hz, quantidade entrada
rgb: 1 s-vídeo,1rca un, quantidade entradas vídeo: 01:
svideo e 04 pinos rcaun, tipo zoom: manual,digital,  tipo:
portátil, capacidade projeção cor: 1.07 bilhões de cores
px, características adicionais: conexão HDMI, RGB E
USB, WIFI, SEEN MIRROR,SHARING, luminosidade
mínima: 3.600 lm, tipo foco: manual, tipo projeção:
frontal, traseiro, teto, mesa, resolução: nativa
1920x1200.

1,0000UND00055428 4.196,780 4.196,78

00004

SUPORTE PARA PROJETOR Suporte fixação projetor,
material: aço carbono, tipo: universal, tratamento
supercial: anticorrosivo, acabamento superficial:
pintura eletrostática a pó, cor: branca, características
adicionais: ajuste inclhoriz,vert 10°, teto, haste móveis
e, altura: 24 a 39 cm, carga máxima: 10 kg.
Base: giratória 360.

1,0000UND00055429 225,680 225,68

00005

CADEIRA ESCRITORIO Cadeira escritório, material
estrutura: tubo aço, material revestimento assento e
encosto: couro sintético, material encosto: espuma
injetada, material assento: espuma injetada, tratamento
superficial estrutura: pintado, tipo base: giratória com
05 patas de aço, tipo encosto: espaldar médio, apoio
braço: com braços fixos, cor: preta, tipo sistema
regulagem vertical: a gás, características adicionais:
com rodízios, acabamento superficial estrutura: pintura,
cor estrutura: preta, quantidade pés: 5 un, dimensões
assento: 48 x 47 cm, dimensões encosto: 42 x 63 cm.

6,0000UND00055430 520,510 3.123,06

00006

CADEIRA ESCRITRIO PRETO FOSCO Cadeira escritório,
material estrutura: metálica, material revestimento
assento e encosto: tecido 100% poliéster, material
encosto: espuma injetada, material assento: espuma
injetada, tipo base: fixa sem rodízios, tipo encosto:
baixo, apoio branço: sem braços, acabamento
superficial estrutura: pintura, cor estrutura: preta
fosca, altura: 101 cm, largura: 58 cm.

7,0000UND00055431 136,120 952,84

00007

CAMERA FOTOGRAFICA Camera fotografica digital,
tipo foco: manual e automatico, tipo memoria: cartoes
sd/sdhc/sdxc, tipo visor: penta-espelho, interface: usb
alta velocidade, resoluçao maxima: 24,1 megapixels,
formato gravação imagem: padrao jpeg e raw,
alimentação camera: baterias de ion de lithium
recarregavel, compatibilidade: windows, capacidade
memoria: 32GB até 2 T.

1,0000UND00053017 7.660,200 7.660,20

00008

TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA OU FILMADORA
Tripé, material: aluminio, altura minima: 0,56M
Aplicação: Camera fotografica ou filmadora,
capacidade: 3kg, altura maxima: 1,61M, tipo cabeça:
pan e tilt.

1,0000UND00056996 660,230 660,23
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00009

MICROCOMPUTADOR Monitor: 21 a 29 pol;
Componentes adicionais: com teclado e mouse, nucleos
por processador: até 4, armazenamento hdd: 1 tb,
garantia on site: superior a 36 meses, armazenamento
ssd: 32 a 100; sistema operacional: proprietario,
memoria ram: 5 a 8gb.

3,0000UND00056995 5.098,840 15.296,52

00010

MICROFONE Microfone resposta frequencia: 40Hz a 20
KhzKhz
Sensibilidade: -40db +/-1db Db, relação sinal/ ruido:
75db, cor preta, tipo: condensador, alimentação: bateria
impedancia: 200 Ohms, padrão: polar super-cardióide.

1,0000UND00056994 2.207,960 2.207,96

23,0000 39.316,30Total Geral:
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