
TOTAL DO PROCESSO:   43.200,00

Item: 1

Descrição: TABLET, com sistema operacional Android com as seguintes especificações: UNIDADE DE 
PROCESSAMENTO: Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; Capaz 
de executar arquivos de áudio e vídeo; As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por 
hardware. Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4. Obter 
índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no “Perfor-mance test” e 80 pontos no “UX test” – “User 
Experience” medido pelo software MobileXPRT 2013 da Principle Technologies 
http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexprt/ obtido através da execução da opção “All Tests”, 
obedecendo a seguinte procedimento: Instalar o software MobileXPRT a partir do Google Play, Desconectar o Tablet 
do carregador para execução somente na bateria, Reiniciar o Tablet, Clicar no ícone “MobileXPRT” e selecionar “All 
Tests”. MEMÓRIA RAM b: Mínimo de 3 GB (três gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066MHz); TELA: Tela colorida 
e construída com tecnologia LCD ou LED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 
(dez ponto um) polegadas; Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva); Possuir contraste mínimo de 300:1; 
Resolução mínima: 1280x800. ARMAZENAMENTO: Interno do tipo flash/e MMC; mais específica e maior qualidade, 
Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno, Possuir Slot para cartão de memória 
padrão MicroSD para expansão do armazenamento interno, compatível com cartões de até 64 GB (sessenta e quatro 
gigabytes). CONECTIVIDADE: Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento;Modem interno 
com suporte a redes 3G (no mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 
1.900MHz) habilitado para funcionamento nas frequências do sistema brasileiro de comunicação móvel, desbloqueado 
para todas as operadoras; Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno) ao equipamento; Sistema de GPS 
integrado (interno) com antena interna. INTERFACES: Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; Saída para fone 
de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato (terra, áudio direito e esquerdo); 
Porta micro-USB padrão 2.0; Permitir conexão de vídeo externo através de porta micro/mini HDMI; CÂMERA 
FRONTAL E TRASEIRA: Integrada ao equipamento; Câmera traseira com resolução mínima de 05 MP (ci

Quantidade: 36 Valor Unit.: 1.200,00

Unidade: UND

Total Item: 43.200,00

Marca: MULTILASER Modelo: M10A-3G

Quant.: 1 Total: 43.200,00LOTE 1 Num: 088

TOTAL DA PROPOSTA 43.200,00
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