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TERMO DE REFERENCIA  

 

 

1. ESTAÇÃO MULTIMIDIA  

 

QUANTIDADE  

a) Quantidade estimada de 40 (quarenta) microcomputadores do tipo Desktop novos, idênticos e sem 
uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na 
data de entrega da proposta.  

 

PROCESSADOR  

a) Processador de arquitetura x86, suporte a 32bits e 64bits e tecnologia; Xeon Quad-Core E3-1225v2 
(3.2GHz, frequência turbo de 3.6 GHz, 8MB de cache) ou superior; 
b) Cache de no mínimo 8MByte ou superior;  
c) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o 
padrão ACPI versão 1.0 ou superior e deverá possuir controle automático para evitar superaquecimento 
que possa danificá-lo.  

 

PLACA MÃE 

a) Possuir no mínimo:1PCIe Gen3 x16 slot, 1 PCIe Gen2 x4 slot /x16, 1 PCIe Gen2 x4 slot /x8, 
2 PCIeGen 2 x1 slot, 2 PCI; 

b) Chip de segurança TPM (Trusted Platform Modules) versão 1.2 ou superior, acompanhado do 
software de configuração e integração com o Sistema Operacional, contendo módulo para 
controle e configuração do chip TPM; 

c) Capacidade de redirecionamento do boot do microcomputador pela rede através do uso de 
CD-ROM ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM) localizados em outro 
computador, com acesso a interface remotamente; 

d) Capacidade de permitir o acesso remoto ao microcomputador, mesmo com este desligado ou 
com o Sistema Operacional travado ou inacessível; 

e) A placa mãe deverá possuir memória não volátil, para gravação de informações de inventário 
de hardware (placa mãe, processador, memória e disco) e software, que sejam acessíveis 
remotamente pela rede, independentemente do estado do sistema operacional; 
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f) Deverá estar aderente às especificações do DASH 1.0 e WS-MAN, definidas pelo DMTF 
(Desktop Management Task Force); 

 

MEMÓRIA RAM  

a) Deverão ser fornecidos no mínimo 16 GBytes de memória RAM por computador, configurada para 
operar em canal duplo (dual channel), distribuídos em 2 pentes de 8GBytes cada um;  
b) O computador deverá suportar expansibilidade de memória de no mínimo 32GBytes sem a remoção 
dos pentes de memória fornecidos inicialmente. 
c) Barramento de memória DDR3 de no mínimo1333 MHz, ECC. 

 

CONTROLADORA DE VÍDEO  

a) 01 (uma) controladora de vídeo por computador;  
b) Padrão PCI Express ou superior;  
c) Controladora offboardcom memória de vídeo de no mínimo 1GB DDR3 no padrão NVIDIA Quadro 
ou ATI Firepro;  
d) Tipo de conexão padrão DVI, compatível com o monitor LCD ofertado neste item;  
e) Mínimo 02 (duas) saídas digitais (DVI ou Display Port com adaptador DVI); 
f) Resolução gráfica mínima de2560 x 1600 pixels.  

 

MONITOR DE VÍDEO  

a) Deverá ser fornecido 02 (dois) monitor de vídeo por computador;  
b) Tipo TFT (ThinFilm Transistor) de Matriz Ativa e tecnologia LCD policromático de 23 polegadas;  
c) Formato padrão 4:3 ou widescreen 16:9;  
d) Visibilidade diagonal de 23 polegadas;  
e) Resolução gráfica típica suportada de 1920 x 1080 pixels 60Hz;  

f) Tempo de resposta de no máximo 5milisegundos;  

g) Tratamento de superfície anti-reflexivo;  
h) Relação de Contraste típico5.000.000:1 
i) Funções OSD (OnScreen Display) para ajuste de brilho, contraste, posição horizontal-vertical, 
linguagem, temperatura de cor, regulagem de cor;  
j) Ajuste de inclinação da tela monitor de -5° até 30° 
l) Entrada DVI-D e Display Port com cabos inclusos capaz de conectar a placa ofertada 

m) Voltagem 110-220v, 60Hz com chaveamento automático e fonte interna. 

 

 



 

 

 

Rua Lubavitch, 64 – Bom Retiro - São Paulo – SP. 

Tel/Fax: 11 4096-9900 │ www.poiesis.org.br 

INTERFACE DE REDE  

a) No mínimo 01 (uma) interface de rede por computador incorporada ou não à placa mãe, mas 
interna ao gabinete com conector RJ45. 
b) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000, bem como no 
modoautosense e full-duplex. 
c) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3, 802.3ab, 
802.3az, 802.3u 
 
DISCO RÍGIDO  
a) No mínimo 01 (um) disco rígido por computador. 
b) Tipo interno ao gabinete. 
c) Disco rígido padrão SATA II ou superior. 
d) Capacidade mínima de armazenamento de 500 GB ou superior e cache de 08MB ou superior. 
e) Velocidade de rotação mínima de 7.200rpm e 6 Gb/s ou superior. 
 
UNIDADE ÓPTICA BLU-RAY  
a) No mínimo 01 (uma) unidade por computador. 
b) Tipo interno ao gabinete. 
c) Unidade de mídia óptica interna do tipo CD, DVD+RW e Blu-Ray com tecnologia Dual Layer com 
suporte a mídias de 8 e 12cm e MDISC, 

I. Interface Serial ATA (SATA). 
II. Velocidade de gravação de DVD+RW de, no mínimo, 8x. 
III. Indicador luminoso de atividade. 
d) Mecanismo de ejeção de emergência na parte frontal da unidade. 
 
KIT DE ÁUDIO  
a) Deverá ser fornecido 01 (um) kit de áudio composto por 01 (uma) controladora de som e alto-falantes 
incorporados ao gabinete do computador. 
b) A controladora de som deverá ser on-board. 

 

LEITOR DE CARTÕES 
a) Leitor de cartão integrada ao gabinete compatível com os sistemas operacionais Windows 
Vista, Windows 7 E Windows 8; 

b) Capacidade de ler e gravarmídiasdigitais das seguintestecnologias: Cartõessuportados: Micro 
SD, Micro SDHC, SD, SDHC, SDXC, Mini SD, Mini SDHC, MultiMediaCard, Reduced Size 
MultiMediaCard (RS MultiMediaCard), MultiMedia Card 4.2 (MultiMediaCard Plus, including 
MultiMediaCard Plus HC), Reduced Size MultiMedia Card 4.2 (MultiMediaCard Mobile, 
including MultiMediaCard Mobile HC), CompactFlash Card Type I, CompactFlash Card Type 
II, MicroDrive, Memory Stick (MS), MagicGate Memory Stick (MG), MagicGate,  Memory 
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Stick Duo, Memory Stick Select, Memory Stick Duo (MS Duo), Memory Stick PRO (MS PRO), 
Memory Stick PRO Duo (MS PRO Duo), Memory Stick PRO-HG Duo. 

 

CONEXÕES USB 
a) O computador deve possuir no mínimo 5 entradas USB 2.0 e 4 entradas USB 3.0 distribuídas 
na parte frontal e traseira do equipamento; 

b) Portas de conexão USB deverão ser integradas ao gabinete. Não serão aceitos adaptadores; 

 
TECLADO  
a) Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por equipamento, do mesmo fabricante computador. 
b) Teclado com conjunto de no mínimo 104 teclas com teclado numérico, teclas de função e regulagem 
de altura e inclinação do teclado. 
c) Conexão USB, sem uso de adaptadores. 
d) Compatibilidade com o padrão ABNT 2. 
e) Teclado da cor predominante do gabinete do equipamento (CPU). 
 
MOUSE 
a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento, do mesmo fabricante computador, compatível 
com o padrão Microsoft Optical Technology. 
b) Mouse tipo óptico com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para rolagem. 
c) Mouse com fio para conexão USB, sem o uso de adaptadores. 
d) Mouse pad com superfície adequada para utilização com mouse óptico.  
e) Mouse da cor predominante do gabinete do equipamento (CPU). 

 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU  
a) Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de alimentação principalde no mínimo 400 Watts, necessárias 
para o funcionamento do computador na configuração máxima; 
b) A fonte de alimentação ofertada deverá conter o recurso de fator de correção de energia ativa ou 
passiva - “PFC” (Power FactorCorrection), com no mínimo de 90% de eficiência. 
c) Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 127VAC e de 200VAC à 240VAC à 60Hz, com seleção 
manual ou automática de tensão, capaz de sustentar a configuração máxima do computador integrada com 
a placa de vídeo de no mínimo 1GB; 
d) Deve ser fornecido cabo de alimentação com plugue de 3 pinos conforme padrão de instalações 
elétricas do empreendimento. 
 
SISTEMA OPERACIONAL  
a) O computador deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional Windows 7 
Professional 64 bits ou superior, pré-instalado de fábrica, licença de uso, bem como com a mídia de 
instalação do sistema operacional fornecido; 
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b) O computador e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com o sistema operacional 
Windows 7 Professional ou superior. 
c) O computador deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede, controladora de vídeo, drive 
óptico, teclado, mouse e demais componentes do computador. Deverá estar disponibilizado no site do 
fabricante do equipamento o download dos drivers e firmwares atualizados do equipamento. 
 
RESPONSABILIDADES COM O MEIO AMBIENTE  
a) O modelo do equipamento ofertado deverá estar registrado no EPEAT (ElectronicProduct 
Environmental Assessment Tool) da Agência de Proteção Ambiental (EPA), nas categorias Bronze, 
Silver ou Gold, no site: http://www.epeat.net, comprovando que o equipamento atinge as exigências para 
controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; 
b) O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS 
(RestrictionofHazardousSubstances), isto é, ser construído com materiais que não agridem o meio 
ambiente, tanto a workstation quanto o monitor. 

 
ACESSÓRIOS 
a) Deverão ser fornecidos junto com o computador, todos os acessórios e cabos para o pleno 
funcionamento do mesmo. 

 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  
a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações 
sobre os produtos. 

 
GARANTIA  
a) O período de Garantia Técnica deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses on-site para o 
equipamento descrito neste Termo de Referência e será contado a partir da data da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo.  
b) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima será realizado, em no máximo 24 horas, 
contadas a partir do comunicado formal de defeito;  
c) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de 
necessidade de manutenção fora das dependências da POESIS; 
 

2. HARD DISK  
 
QUANTIDADE  

Quantidade estimada de 10 (dez) hard disk externos novos, idênticos e sem uso anterior. O modelo 
ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da 
proposta.  

HD (Disco Rigido) externo, capacidade mínima de armazenamento: 2TB, Interface de Conexão: USB, 
Fonte de Alimentação Externa, com alimentação Bibolt, Taxa de Transferência: 480Mbps, Velocidade: 
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7200RPM, Memória:8Mb, Buffer: 8Mb, Tecnologia Plug& Play Compatibilidade com os Sistemas 
Operacionais 
 
Linux 
Microsoft Windows 2000 
Microsoft Windows XP Professional 
Microsoft windows Vista 
Microsoft Windows 7 e 8 
Windows Server 2008 

 
MARCA/MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO  
Deverá constar na proposta a marca e o modelo do equipamento ofertado. 

 
MANUAIS/CABOS/ACESSÓRIOS 
O equipamento deverá ser entregue com todos os manuais, cabos e acessórios necessários à sua instalação 
e utilização. 

 
GARANTIA MÍNIMA  
Garantia completa, para peças e serviços, mínima de 12 meses. 

 
3. NO BREAK 2 KVA  
 

QUANTIDADE  

Quantidade estimada de 10 (dez) nobreak novos, idênticos e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá 
estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta.  

 
Dados técnicos: 
Potência: 2,0Kva/2000W  
Entrada: 110/220V FNT  
Saída: 120V FNT  
 
Principais características: 
- No-break controlado por DSP (Processador Digital de Sinais ) 
- Tecnologia online dupla conversão  
- Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear  
- Forma de onda senoidal pura e com controle digital  
- Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento  
- Sinalização visual com LCD frontal com todas as informações das condições do equipamento,  
da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica  
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- Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída  
- Bypass automático e manual  
- Distorção harmônica menor que 2% com carga linear 
- Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento  
- Recarga automática da bateria mesmo com o no-break desligado garantindo maior tempo de vida útil  
- Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída 
- Equalização Automática da bateria a cada vez que o equipamento é ligado  
- Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação 
- DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada  
- Estabilidade na freqüência de saída devido ao uso de cristal com alta precisão 
- Freqüência de saída do no-break adaptável de acordo com a freqüência da rede elétrica  
- Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental  
- Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do no-break 
- Oito tomadas na saída  
- Tensão de entrada nominal 110 e 220V 
- Tensão de saída nominal 120V 
- Comunicação serial padrão RS 232 ou USB  
- Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e saída, tensão das baterias,  
potência consumida, desligamento  
remoto e estado geral do nobreak  
- Monitoração e armazenamento contínuo das medidas de tensão, potência e estado geral com 
arquivamento e visualização  
gráfica 
- Interface SNMP opcional, que permite medidas e controle remoto 
- Update de firmware com PC via interface serial ou USB. 

 

4.ADOBE MASTER COLLECTION  

 
QUANTIDADE  

Quantidade estimada de 10 (dez) licenças. 

 
Licençapara o Adobe Suite Master Collection CS6, com Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, 
indesign CS6  Acrobat 9 Pro, Flash Catalyst CS6,  Flash Professional CS6, Flash Builder 4 Standard, 
Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Contribute CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, 
Soundbooth CS6, Adobe onlocation CS6, Encore CS6, Bridge CS6 e Device Central CS6. Softwares, fom 
Adobe. 
A CONTRATADA deverá fornecer mídias originais do fabricante;  
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Os softwares devem ser entregues na versão mais recente disponível na data da compra, em português 
brasileiro. 
 

5.  PAGAMENTO 

O pagamento será feito em até 28 dias após entrega dos equipamentos, mediante apresentação de 

Nota Fiscal. 

6.  ENTREGA 

Até 15 dias da confirmação do pedido. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

• Inscrição no CNPJ; 

• Inscrição estadual e/ou municipal; 

• Registro comercial, no caso de empresa individual; 

• Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados em se tratando de sociedade 

comercial/empresária, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

• Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedade 

civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

• Comprovante de endereço da empresa 

• Comprovante de conta bancária em nome da empresa 

• 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; 

 

 


