
 

 

 

Termo de Referência 
 

 
I.  OBJETO 

 
Aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e eletrodomésticos para Sede e Projeto 
Núcleo Luz. 

 
 

II.  JUSTIFICATIVA 
 
Os equipamentos serão utilizados para atividades administrativas e artístico-pedagógicas do 
Projeto Núcleo Luz e para salvaguardar arquivos. 
 

 
III.  DESCRIÇÃO SUCINTA DOS MATERIAIS 

 
A descrição sucinta e quantidade de equipamentos que serão adquiridos são: 
 
ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 und. 1 HD externo – 1 TB – USB 3.0 – Alimentação elétrica 110 volts 
com adaptador de energia incluso. 

2 und. 5 

Desktop com processador i3-3320 (3.4Ghz) / Memória: 4GB, 
Dual Channel DDR3, 1600MHz / Disco Rígido 500GB, SATA 
(7200 RPM) / Placa de vídeo integrada – Gravador de DVD+/- 
RW 16x / Windows 7Pro ou superior / Monitor de 18,5 
polegadas. 

3 und. 1 

Notebook com Processador Intel Core i5 / 3320M 2.6GHS; 
3MB Cache / Memória: 6GB PC / 12800 DDR3 / ELA: 14.1” 
Led/Disco Rígido: 1Tb ( 7200 rpm) / Conectividade: Gigabit 
Ethernet, Wireless e Bluetooth 4.0, HDMI / Windows 7 ou 
superior PtbBR 64 bits. 

4 und. 3 Mini System Bivolt com entrada USB, MP3 e potência RMS 
mínima de 300W. 



 

5 und. 2 Forno de micro-ondas 30L 110V ou Bivolt. 

 

IV.  OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

• Apresentar a proposta atendendo as necessidades relacionadas acima transportar e 

entregar no endereço indicado no item V; 

 

• Os equipamentos solicitados no item III deste termo devem respeitar a lista indicada; 

 

• Entregar os materiais no prazo máximo de 07 (sete) dias após o fechamento da compra. 

 

 

 

 

V. LOCAL DE ENTREGA 

Rua: Lubavitch, 64 – Bom Retiro 

Cep: 01123-010 – São Paulo/SP 

 

• PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito conforme prazo mínimo de 28 (vinte e oito) ddl informado na 

proposta aprovada atendendo as necessidades da Poiesis, mediante Nota Fiscal e atestado de 

recebimento emitido pelos responsáveis. 

 

VI.  DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

O fornecedor, para fins de formalização da compra, deverá apresentar à área de Suprimentos 

da Poiesis os seguintes documentos: 



 

 

• Contrato Social registrado; 
• Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo à 

sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto de cotação; 

• Certidão de regularidade de débitos junto ao sistema de seguridade social 
(INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

• Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica 

 

 

São Paulo, 20 de março de 2014. 

 

 

 

 

Hélio Menezes 

Coordenador 

Setor de Compras 


