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Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000002/2016 001926/2015

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALLocal

MarcaItem

SMART TV LED 42"

- características gerais
funções: pvr*: grave um programa ou filme em alta definição
diretamente da tv para um dispositivo externo através da
porta usb - guide*: é possível ver a programação na sua tela
- info*: disponibiliza informações sobre os programas
assistidos - closed caption: apresenta, através de legendas,
o som original do programa, desde que o canal tenha
fornecido esse recurso - mute - mts*: exibe os áudios
disponíveis para o canal - dnr: redução de ruído de imagem -
bloqueio por conteúdo ou idade* - zoom - sleep timer: permite
ajustar um tempo para que a tv desligue sozinha - som
surround: recria um ambiente mais realista de áudio,
aumentando a qualidade sonora - progressive scan: modo
de geração de imagem na tela inteira em uma única passada,
transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada
atualização - t-link: controle de outros aparelhos ligados ao
hdmi pelo controle remoto da tv (disponível para dispositivos
que também possuam essa função) - midiacast**:
comunicação ponto a ponto sem fio entre dispositivos
móveis e televisor - widi***: comunicação ponto a ponto sem
fio entre computador e televisor
tecnologias: - smart: acesse conteúdo da internet pela tv
- aplicativos smarttv: youtube, facebook, picasa, terra, terra
notícias, twitter, fileshare, opera browser
- dtvi*: interatividade com programas de tv digitais pelo
controle remoto - hdmi: conexão de áudio e vídeo digital em
alta resolução - wi-fi embutido: conectividade com rede sem
fio
especificações:
- formato tela: 16:9 - número de cores: 16,7m - menu
multi-idiomas - busca automática de canais - recepção: atv,
dtv, catv - número de canais: atv 2~69, dtv 7~69, catv 1~125
- equalizadores de som e imagem predefinidos - ajustes na
temperatura de cor - nivelador automático de volume
tipo de tv: led - wi-fi integrado: sim - tamanho da tela
42 - full hd sim - conversor para tv digital integrado
sim - estéreo: sim - entrada usb 1 - entrada hdmi 3 -  controle
remoto sim - conexões: - 1 entrada rf para tv aberta (digital e
analógico) + tv a cabo - 1 entrada usb 2.0: reproduz filmes,
músicas e fotos - 3 entradas hdmi -  1 entrada de áudio e
vídeo estéreo - 1 saída de áudio digital coaxial - 1 saída de
áudio estéreo - 1 entrada rj45 .
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SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              2.010,33

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              2.010,33

INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA:                        2.010,33
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