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Descrição / Especificação Técnica 
1  CARACTERÍSTICAS 

 1.01 

Dispositivo de som externo 5.1 - USB com as seguintes características técnicas: 
• Interface USB 2.0 ou superior; 

• Capacidade de reprodução 5.1 (canais de som) a 24-bit / 96 KHz; 

• Relação sinal / ruído: maior que 100 dB; 

• Gravação: Até 24 bit / 96 KHz; 

• Conectores de entrada / saída: 01 entrada para microfone (1/8”pol. mini jack), 01 entrada de linha 
(1/8” mini jack), 01 saída para fone de ouvido (1/8”pol. mini jack), 02 saídas para caixas de som 
esquerda / direta (RCA). 

 
Deverá acompanhar o dispositivo de som externo: 
No mínimo, 01 cabo USB, 01 CD de instalação e 01 adaptador RCA para 1/8” pol. mini jack. 

2  GARANTIA 

 2.01 Garantia mínima de 06 (seis) meses, com fornecedor ou rede de assistências técnicas credenciadas 
pelo fabricante, situado(s) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 2.02 

 
Durante o período de garantia, caso ocorra defeito no dispositivo de som, o fornecedor deverá substituir 
o mesmo por outro novo, sem uso anterior e com a mesma especificação técnica, sem quaisquer ônus 
para a contratante. Esta substituição deverá ser feita no prazo máximo de três dias corridos. 

3  DO PROPONENTE 

 3.01 
O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração contendo as seguintes informações: 

• Marca (fabricante) e modelo do dispositivo de som ofertado. 

 3.02 O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que o dispositivo de som 
ofertado é novo e sem uso anterior. 

4  DISPOSIÇOES FINAIS 

 7.01 

Por ocasião de cada entrega, a contratada deverá também fornecer uma relação / listagem com 
informações básicas sobre o(s) dispositivo(s) de som entregues, contendo, pelo menos, os seguintes 
dados por dispositivo: 

• marca, modelo e número de série de fabricação (se houver); 

• período de garantia, número e data de emissão da nota fiscal; 

• nome e telefone do fornecedor ou da(s) empresa(s) credenciada(s) pelo fabricante do dispositivo 
de som para prestar manutenção (assistência técnica), situada na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte.  

 
 

Responsável Técnico: 
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