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COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
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Descrição do Objeto Monitor de Vídeo LED  31.5”

Aplicação do Objeto Uso  nos  setores  de  engenharia  ou  arquitetura  ou
desenvolvimento de sistemas

Validade da Especificação de
referência Dezembro/2020 Versão: 2.0

Produzido em 08/06/2020

Modelos de Referência (SAMSUNG LC32F391FWLXZD) OU EQUIVALÊNCIA TÉCNICA

OBSERVAÇÕES

1-As configurações abaixo são consideradas como requisitos mínimos, mas podem ser orçados
equipamentos com requisitos superiores aos descritos;

2-Monitor compatível com o item computador => Computador tipo workstation para Engenharia -
Sem Monitor .

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
1.1-Tamanho de Tela: mínimo de 31.5" (32"); 
1.1.1-Tamanho da tela: mínimo de 80.1cm;
1.2-Plano / Curvo: Curvo;
1.3-Área de Display Ativo: 698.40 x 392.85 mm;
1.4-Curvatura da tela: 1800 R;
1.5-Proporção de Tela: 16: 9;
1.6-Brilho (Padrão): 250 cd/m²;
1.7-Brilho (mínimo): 200 cd/m²;
1.8-Taxa de luminância de pico: 96 %;
1.9-Contraste Estático: 3000: 1 (típico);
1.10-Tipo de Contraste: Mega ou Equivalência Técnica;
1.11-Resolução nativa de pelo menos 1920 x 1080 a 60Hz; 
1.12-Ângulo de visão de pelo menos 178° horizontal e 178° vertical;
1.13-Tempo de resposta de no mínimo 4ms (GTG) ; 
1.14-Suporte de Cor: 16.7 Milhões;
1.15-Gama de Cores (NTSC 1976): 72%;
1.16-Deverá ter ajuste de inclinação;
1.17-Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores.
2-INTERFACE:
2.1-1x Display Port;
2.2-1x HDMI;
2.3-1x Fones de ouvido;
2.4-Condições Operacionais:
2.5-Temperatura: 10 ~ 40º C;
2.6-Umidade: 10 ~ 80 (sem condensação).
3-RECURSOS:
3.1-MagicBright ou Equivalência Técnica;
3.2-Magic Upscale ou Equivalência Técnica;
3.3-Eco Saving Plus ou Equivalência Técnica;
3.4-Eye Saver Mode ou Equivalência Técnica;
3.5-Flicker Free ou Equivalência Técnica;
3.6-Certificação Windows: Windows 8.1 Profissional / Windows 10 Profissional e superior.
4-DESIGN:
4.1-Cor: Branco ou Preto altamente polido;
4.2-Tipo de suporte: Simples;
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4.3-Inclinação Ajustável: -2.0° （±2.0°  ）~ 22.0°（±2.0°);
4.4-Montagem de parede: 75 x 75 mm.
5-ALIMENTAÇÃO:
5.1-Fonte de energia: CA 100 ~ 240 V;
5.2-Consumo de Energia (Máximo): 35 W;
5.3-Consumo de Energia (DPMS): inferior a 0.3 W;
5.4-Consumo de energia (modo desligado): inferior a 0.3 W;
5.5-Tipo: Adaptador externo.
6-FÍSICO:
6.1-Dimensão do conjunto com suporte: 72.43 x 52.22 x 24.77 cm;
6.2-Dimensão do conjunto sem suporte: 72.43 x 42.8 x 9.44 cm.
7-ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:
7.1-Monitor LED;
7.2-Cabo de força;
7.3-Comprimento do cabo de força: mínimo de 1.5 m;
7.4-Cabo HDMI;
7.5-Guia rápido de configuração/instalação no idioma Português. 
7.6-Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição,
linguagem e reset, todas em português falado no Brasil ou inglês; 
8-INFORMAÇÕES ADICIONAL:
8.1-A instalação física, desembalagem e afins serão realizados pelo corpo técnico do CMTI.
9-GARANTIA:
9.1-A garantia  de funcionamento será pelo período mínimo  de 1 (um) anos para todos os
elementos fornecidos (monitor de vídeo) onsite contada a partir do Recebimento Definitivo do
equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecido pelo fabricante.
O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo
fabricante,  garantia  deverá comprovada mediante  apresentação de declaração emitida pelo
fabricante;
9.2-O fabricante do equipamento  ou fornecedor deverá informar qual a sua estrutura própria e/
ou as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia na cidade
de Porto Velho,  capital  do Estado de Rondônia.  O documento deve ser incluso na proposta
técnica;
9.3-O  fabricante  e  o  fornecedor  do  equipamento  deverão  dispor  de  um número  telefônico
gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de garantia;
9.4-Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para
download na website do fornecedor do equipamento;
9.5-O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte técnico on
line;
9.6-O atendimento será em horário comercial, das 8:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira, via site.
9.7-O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 02 (dois)  dias úteis,
contado  a  partir  do  momento  em  que  for  realizado  o  chamado  técnico  devidamente
formalizado;
9.8-O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 07 (sete) dias úteis, a
partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. Caso a
Contratada  não  termine  o  reparo  do  equipamento  no  prazo  estabelecido  e  a  critério  da
Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo
por  outro,  com  características  e  capacidades  iguais  ou  superiores  ao  substituído.  Os
Procedimentos de abertura e fechamento dos chamados serão acertados entre as partes;
9.9-Em  situações  onde  há  acidentes  elétricos,  oscilações  de  energia  e  surtos  de  tensão,
entendemos que a fonte do equipamento deverá ter resiliência para suportar os picos e quedas
de menor grau, naturais da própria rede elétrica, e portanto consideramos que essas falhas
devem ser cobertas pela garantia. No caso de intempéries ou o mau uso, acidentes causados
por  terceiros,  falta  de  infraestrutura,  quedas  físicas  do  equipamento  ou  desastres  naturais,
como raios, enchentes e afins, entendemos que a CONTRATADA não será obrigada a suprir novo
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equipamento;
9.10-Serão  aceitos  monitores  em regime de OEM mediante  apresentação  de declaração do
integrador, garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigência da GARANTIA."
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