TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA PARA O ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO DA FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

1. OBJETO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de workstations, notebook e monitores para
suprir a necessidade das atividades do estúdio de gravação.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO
WORKSTATION
02 (dois) microcomputadores do tipo workstation, 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.

CARACTERÍSTICAS DA WORKSTATION











Processador Xeon - Número de núcleos 6 - Frequência baseada em processador 3.60GHz –
Cache 8.25 MB - Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) sim - Elegibilidade da plataforma
Intel® vPro sim - Intel® Volume Management Device (VMD - Dispositivo de Gerenciamento de
Volume sim;
Memória RAM 32GB DDR4 2666 ECC Reg RAM;
Disco Rígido SSD 512G 2.5in SATA + HD HP 1TB SATA 6Gb/s – S.O. Instalado;
Sistema Operacional Windows 7 Pro e ou Superior;
Placa de vídeo: GFX Nvd Qdr 5GB GDDR5 (4)DP - Max. Resolution: 5120 x 2880, support 4x
Display monitors;
Portas Front: 1 headset connector; 4 USB 3.1 (1 charging) Front (Premium version): 1 headset
connector; 2 USB 3.1 Gen 2 Type-C™; 2 USB 3.1 Gen1 (1 charging); 4x DisplayPorts 1.4
Rear: 1 audio-in; 1 audio-out; 1 PS/2 keyboard port; 1 PS/2 mouse port; 1 serial; 2 RJ-45 (1 GbE);
6 USB 3.1 Gen 1
Leitor: 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD

MONITORES
03 (três) monitores, 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.
CARACTERISTICAS DO MONITOR







TAMANHO: 27”
Display size (diagonal) : 68.58 cm (27") - Aspect ratio : 16:9
Resolution (native) : QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)
Pixel pitch : 0.233 mm
Display Input Type : 2 DisplayPort™ 1.2
Ports : 1 USB 3.0
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4 USB 3.0 (2 side, 2 rear)
1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, power delivery up to 15 W)
2 HDMI 2.0
What's in the box : AC power cord
DisplayPort™ 1.2 cable
HDMI cable
USB Type-C™ cable
Warranty card
USB Type-B to A cable
USB Type-C™ to A cable
Garantia 3 anos

TECLADO





Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por equipamento, do mesmo fabricante do computador.
Teclado com conjunto de no mínimo 104 teclas com teclado numérico, teclas de função e
regulagem de altura e inclinação do teclado.
Conexão USB, sem uso de adaptadores.
Compatibilidade com o padrão ABNT Variant 2.

MOUSE







Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento, do mesmo fabricante computador,
compatível com o padrão Microsoft Optical Technology.
Mouse tipo óptico com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para rolagem.
Resolução de no mínimo 400dpi.
Mouse com fio de conexão USB, sem o uso de adaptadores.
Mouse pad com superfície adequada para utilização com mouse óptico.
Mouse da cor predominante do gabinete do equipamento (CPU).

ACESSÓRIOS


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

NOTEBOOK
01 (um) notebook, novo e sem uso anterior.

CARACTERISTICAS DO NOTEBOOK

Processador: Intel Core I5-6300U
Sistema Operacional: W10 Pro
Memória: 8gb DDR4-2133 SODIMM
HD: 500 GB
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3. JUSTIFICATIVA
Os equipamentos são necessários para que o estúdio da Fábrica de Cultura Diadema possa iniciar as
atividades de gravação, edição e mixagem no estúdio, além de outros atendimentos prestados ao
público.

4. LOCAL DE ENTREGA
Poiesis - Sede: Rua Lubavitch, 64 - 3 andar - Bom Retiro - SP

5. PRAZO DE ENTREGA
Até 30 dias corridos após confirmação do pedido

6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Faturamento mínimo 28 dias
7. PRAZO DE GARANTIA
Mínimo de 24 meses

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Os equipamentos (workstation e notebooks), os monitores e os acessórios devem estar acondicionados
em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o
empilhamento e as vibrações.
Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações
sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e administração.

Deverão ser fornecidos junto com o computador, todos os acessórios e cabos para o pleno
funcionamento do mesmo.
Especificar condições comerciais de faturamento e incluir todos os impostos (de produtos e serviços) e
taxas ao preço final.
Os produtos deverão ser entregues pelo fornecedor na sede da POIESIS, sito a rua Lubavitch, 64 – bairro
do Bom Retiro – São Paulo – SP diretamente no setor de TI que atestará o recebimento dos produtos,
validará e encaminhará para o setor de Patrimônio para registro e providências.
Toda a documentação técnica e de garantias deverá acompanhar os produtos no ato da entrega.
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9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor preço unitário

10. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
A proposta deverá conter razão social, CNPJ, endereço, telefone, contato, endereço eletrônico e valor
unitário dos itens solicitados neste Termo de Referência. Os valores deverão ser demonstrados em Reais
(R$). Os equipamentos cujos valores sejam cotados em US$ (dólares americanos) ou outra moeda
deverão ser convertidos para R$ indicando o valor do câmbio utilizado.

11. DOCUMENTAÇÃO:






Inscrição no CNPJ;
Inscrição estadual e/ou municipal;
Registro comercial no caso de empresa individual;
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.

São Paulo, 09 de maio de 2019

Renzo Dino Sergente Rossa
Diretor das Fábricas de Cultura
POIESIS – Organização social de Cultura
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