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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Aquisição de equipamentos para a Inauguração da Fábrica de Cultura de Diadema. 

 

1. OBJETO 

Aquisição de equipamentos de informática com a finalidade para proporcionar, agilidade, 

flexibilidade, eficiência, funcionalidade e melhoria nos resultados dos trabalhos realizados 

pelas áreas meio e fim, em atividades internas, atividades externas e na execução de 

atividades culturais da Fábrica de Cultura de Diadema. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 - Especificações Técnicas: DESKTOP Estação de Trabalho, 45 (quarenta e cinco) 

computadores, novos, idênticos e sem uso anterior. Os itens comercializados de forma 

individual, exemplo memórias, devem ser integrados ao equipamento pelo fornecedor. O 

modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data 

de entrega da proposta. 

 

Características da Estação de Trabalho 

OptiPlex 3000 

Memória padrão: 8 GB DDR4 SDRAM 

Modelo de processador: i3-7100 3,90 GHz 

Capacidade total do disco rígido: 500 GB sata 

Número de portas USB 2.0: 6 

Número de portas USB 3.1: 4 

Número de saídas DisplayPort: 1 

Número total de Portas USB: 10 

Sistema operacional: Windows 10 Pro 

Tipo de unidade óptica: Gravador DVD 

Modelo do controlador gráfico: HD Graphics 630 

HDMI: Yes 

 

MONITOR DELL P2217H 21.5 FHD C/AJUSTE - CABO 

VGA/DP/USB 

3 ANOS SITE 
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2.2) - Especificações Técnicas: Notebook, 4 (quatro) notebooks, novos, idênticos e sem uso 

anterior. Os itens comercializados de forma individual, exemplo memórias, devem ser 

integrados ao equipamento pelo fornecedor. O modelo ofertado deverá estar em linha de 

produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

 

Características da Notebook 

Lenovo B320 – Intel Core i5 7200U – 14 – 8GB Ram – HD 500GB – Windows 10 7º 

Geração. 

 

 

2.3) - Especificações Técnicas: Switch de Rede, 4 (quatro) switchs, novos, idênticos e sem uso 

anterior. Os itens comercializados de forma individual, devem ser integrados ao 

equipamento pelo fornecedor. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem 

previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

 

Características do switch 

Switch Ethernet HP 1820-24G, 24 portas, Cortex-A9 – J9980A 

 
 

2.4) - Especificações Técnicas: Access Point – Wifi, 8 (oito) access pont, novos, idênticos e sem 

uso anterior. Os itens comercializados de forma individual, devem ser integrados ao 

equipamento pelo fornecedor. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem 

previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

 

Características do Access Point - Wifi 

Ubiquiti Unifi AP-AC Lite – Ponto de Acesso sem Fio – 2.4/5 Ghz 

 

 

2.5) - Especificações Técnicas: No-Break, 1 (um) no-break, novos, idênticos e sem uso anterior. 

Os itens comercializados de forma individual, devem ser integrados ao equipamento pelo 

fornecedor. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de 

encerramento, na data de entrega da proposta. 

 

 

Características do No-Break 

Nobreak com potência nominal de 3000VA Bivolt Inteligente com conexão para bateria 

externa, mínimo 6 tomadas 10A. e 2 20A., Proteção de Sobrecarga, Redes de 115/127/220, 

Bivolt, mínimo 4 estágios de regulação. 
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2.6) - Especificações Técnicas: Telefone de Mesa com Fio, 50 (cinquenta) telefones de mesa, 

novos, idênticos e sem uso anterior. Os itens comercializados de forma individual, devem 

ser integrados ao equipamento pelo fornecedor. O modelo ofertado deverá estar em linha 

de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

 

Características do Telefone de Mesa com Fio 

Telefone de Mesa com fio Tcf2000 Preto Elgin  

 

 

2.7) - Especificações Técnicas: Estabilizadores 01, 55 (cinquenta e cinco) estabilizadores, novos, 

idênticos e sem uso anterior. Os itens comercializados de forma individual, devem ser 

integrados ao equipamento pelo fornecedor. O modelo ofertado deverá estar em linha de 

produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

 

Características do Estabilizadores 01 

Estabilizadores, Potência: 300VA, - Frequência: 60 Hz, - Voltagem: 115V (entrada e 

saída) 

Cor: Preto, - Material: Plástico, - Tomadas: 4 tomadas no padrão NBR 14136, - Botão 

Liga/Desliga: Temporizado. 

 

 

2.8) - Especificações Técnicas: Estabilizadores 02, 15 (quinze) estabilizadores, novos, idênticos 

e sem uso anterior. Os itens comercializados de forma individual, devem ser integrados ao 

equipamento pelo fornecedor. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem 

previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

 

 

Características do Estabilizadores 02 

Estabilizadores, 600VA, Microprocessado com 8 estágios, - Atende à norma NBR 

14373:2006, Função TRUE RMS, - Led bicolor no painel frontal: indica se a rede está 

normal, alta crítica e baixa crítica, - Chave liga/desliga embutida, evita o desligamento 

acidental,- Fusível rearmável: permite acionar o estabilizador após um evento de curto 

circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível, - 4 Tomadas 

elétricas de saída no padrão NBR 14136, - Autoteste: ao ser ligado o estabilizador testa 

seus circuitos internos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Os equipamentos irão compor o parque computacional da unidade para desenvolvimento das 

atividades. 

 

4. LOCAL DE ENTREGA 

Os equipamentos deverão ser entregues na Fábrica de Cultura Diadema, Rua Vereador 

Gustavo Sonewend Neto, 135 – Diadema – São Paulo – SP – CEP. 

 

5. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias da emissão da nota fiscal e entrega 

dos equipamentos no endereço citado no item 4.  

 

6. PRAZO DE GARANTIA 

O prazo de garantia será de acordo com cada fabricante dos equipamentos.  

 

7. CRITÉRIO DE JUGAMENTO 

O menor valor unitário.  

 

8. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá seguir o equipamento descrito no item 2 Detalhamento do Objeto deste 

presente termo de referência. Na proposta deve conter: 

OBS: A proposta deverá conter Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, Contato e Endereço 

Eletrônico.  

 

9. DOCUMENTAÇÃO  

 

 A contratada para fins de habilitação e posterior emissão de contrato deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal;   

 Registro comercial no caso de empresa individual; 
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 Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registradas, em se 

tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas jurídicas, no caso de 

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

 Relação de no mínimo 2 empresas onde tenha fornecido bem destes tipos ou 

similar; 
 

 

 

 

 

 

RENZO DINO SERGENTE ROSSA 
Diretor das Fábricas de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 


