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Item1 7,000Quantidade UNUnid COMPUTADOR ALL IN ONE,processador de 4 Especificação ________Marca 2.768,2100Preço Unit. Máximo 19.377,4700Total Preço Máximonúcleos,com velocidade de clock real de no minimo 3,20 ghz,com 6m de memoria cache e recursos DMI.memoria de no minimo de 08 gbytes DDR3 SDRAM ou tecnologia superior,com velocidade mínima de operação de 1600 MHz.placa mãe que suporte o processador especificado,com no minimo dois barramento de memoria DIMM que suporte a memória especificada expansivel de até 16 gbytes,com sistema de áudio de alta definição com saidas de audio analógicas,com rede LAN 10/100/1000,com controladora de video com no minimo 128MB que suporte o disco rigido,com controladora de disco rigido SATA (serial ATA),com no minimo 04 portas USB externas,sendo minimo 02delas 3.0, a expansão das portas por placa PCI ou HUBS externos,e demais componentes compativeiscom os itens especificados .INTERFACE de rede LAN gigabit(RJ-45)velocidade minima de 10/100/1000 com padrão IEEE 802.3.VIDEO controladora de video com no minimo 128MB on-board com recurso DVMT ou off-board PCI express x16 que suporte a resolçãominima de 1366x768 em 16 milhões de cores.ARMAZENAMENTO disco rigido SATA 3 com  capacidade de armazenamento de no minimo 1000GB,com taxa de transferencia de 3Gb/s(ou superior) e velocidade minima de 7.200 RPM e leitor e gravador de CD/DVD SATA>TENSÃO fonte de alimnetação 110/220 volts automática com variação de no máximo +- 10% com chave liga/desliga.MONITOR LED 21,5'' widescreen,resolução 1920x1080 @60Hz(FULL HD)TECLADO em padrão ABNT-II plug and-play compativel com MS-windowns(todas as versões),com conjunto dos caracteres de lingua portuguesa,na cor preta,com conector USB(não será aceito qualquer tipo de conversor de conector)MOUSE ambidestro(simétrico)com 02 botões,não sendo aceito o fornecimento de cabo 
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retrátil e resolução minima de 400dpi,com tecnologia óptica,não sendo aceito o uso de esfera e com roda (wheel) para rolagem da tela,não será aceito mouse com tecnologia de tipo"scroll"point,na cor preta.plug and play compativel com MS-windows(todas as versões),com conector USB(não será aceito qualquer tipo de conversor de conector) .GARANTIA a empresa deverá prestar garantia aos equipamentos fornecidos no local onde se encontarem instalados(on-site),por um periodo minimo de 1(um) ano a contar da data de recebimento definitivo dos equipamentos.CONDIÇÕES ADICIONAIS não serão aceitos equipamentos que foram descontinuados ou estão na fase final de produção pelo fabricante.deverão ser fornecidos os CDS/DVDs de instalação,drives e aplicativos originais do equipamento.os bens deverão ser novos e entregues em suas embalagens ORIGINAIS LACRADAS.os equipamentos não deverão possuir quaisquer tipos de lacres que impeçam a abertura do equipamento pela equipe técnica especializada do serviço de informática do municipio.SISTEMA OPERACIONAL  licenciado,deverá ser fornecido com o sistema operacional microsoft windows 10 em português(brasil) 64 bits.SOFTWARES ADICIONAIS microsoft office profissional 2016 em português licenciado(word+excel+power point+acess),antivirus avast. (08-01-1036)(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 19.377,4700


