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Descrição / Especificação Técnica 

1  CARACTERÍSTICAS 

 

1.01 

• Vídeo chamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); 

• Áudio estéreo dois microfones, um em cada lado da câmara web; 

• Gravação de vídeo em Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com compactação de vídeo; 

• Lente de vidro hd total ; 

• Correção de luz automática; 

• Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD. 

2  MANUAIS DRIVERS  PARA CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE 

 2.01 
Documentação completa contendo as configurações e especificações do dispositivo. Todos os drivers de 
instalação e configuração do dispositivo (se necessário) para sistemas operacionais indicados no item 3. 

3  SISTEMAS OPERACIONAIS 

 3.01 
O equipamento deverá ser compatível com os seguintes sistemas operacionais: 

• Sistema Operacional Microsoft® Windows 7, 8, 10 Professional ou superior; 

4  GARANTIA 

 4.01 
Garantia mínima de 06 (seis) meses, com fornecedor ou rede de assistências técnicas credenciadas pelo 

fabricante, situada(s) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 4.02 
Durante o período de garantia, caso ocorra defeito no item ofertado o fornecedor ou rede de assistências 
técnicas devem substituir o mesmo por outro novo, sem uso anterior e com a mesma especificação técnica, sem 
qualquer ônus para a contratante. Esta substituição deverá ser feita no prazo máximo de três dias corridos. 

5  DO PROPONENTE 

 5.01 
O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração contendo as seguintes informações: 

• Marca (fabricante) e modelo (part number) do item ofertado. 

 5.02 
O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que o item ofertado é novo, esta em fase 
normal de fabricação. 

6  DISPOSIÇOES FINAIS 

 6.01 

Por ocasião de cada entrega, a contratada deverá também fornecer uma relação/listagem com informações 
básicas sobre os itens entregues, contendo, pelo menos, os seguintes dados: 

• marca, modelo e número de série de fabricação do item ofertado; 

• período de garantia; 

• número e data de emissão da nota fiscal; 

• nome e telefone da(s) empresa(s) credenciada(s) pelo fabricante dos equipamentos para prestar 
manutenção (assistência técnica), situada na região metropolitana de Belo Horizonte. 
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