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Plano Executivo de aquisição de microcomputadores, monitores, notebook´s, 

periféricos, acessórios, adaptadores e softwares para as Fábricas de Cultura. 

Trata-se da aquisição de microcomputadores (desktop´s e notebook´s) para a realização das rotinas diárias de 

trabalho dos colaboradores no âmbito das Fábricas de Cultura. Os equipamentos terão como finalidade acessos a 

sistemas governamentais, troca de mensagens eletrônicas, atividades culturais, entre outros. Serão alocados nas 

instalações das Fábricas de Cultura. 

OBJETIVO 

Atualização tecnológica dos equipamentos de informática com a finalidade de 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. 

JUSTIFICATIVA 

Os equipamentos irão completar o parque computacional das unidades. 

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS 

1 Especificações Técnicas: DESKTOP 

1.1 Quantidade de desktop 

22 (vinte dois) microcomputadores do tipo desktop, 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. 

1.2 Características do desktop, periféricos e acessórios 

 Processador Intel I5-4430, 64bits, ou superior

 HD 500Gb SATA 7200rpm ou superior

 8Gb Ram -

 DVDRW

 Entradas para conexão de vídeo, áudio, rede gigabit on-board

 Entradas para dispositivos USB 2 e 3.0

 Windows 7 Professional e ou superior e original

 Minitorre SFF - Small form fator

 Teclado ABNT2, conexão USB sem uso de adaptadores, obrigatória a existência da tecla ç, mesmo

fabricante do computador, mínimo de 104 teclas, teclado numérico, teclas de função, regulagem de

altura e inclinação, compatibilidade com sistema operacional Microsoft Windows 7 e ou superior.

 Mouse ótico, conexão USB sem uso de adaptadores, mesmo fabricante do computador, 3 botões sendo 2

para seleção e 1 tipo scroll para rolagem, resolução 400dpi ou superior, mouse pad para uso com mouse

óptico, compatibilidade com sistema operacional Microsoft Windows 7 e ou superior.
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 Fornecimento de cabos de alimentação, kit de cd´s de instalação (drivers e sistema operacional) e demais

acessórios para o pleno e perfeito funcionamento do microcomputador.

 1 anos de garantia

OBS.: 

UM COMPUTADOR MEDIANTE DESCRIÇÃO CITADA, DEVERÁ CONTER MAIS 2 (DOIS) ADAPTADORES DE REDES 

OFFBOARD JÁ INTEGRADAS ALEM DA ONBOARD: 

*. 10/100/1000MBPS PCI EXPRESS E OU PCI 

2 Especificações Técnicas: Monitores 

2.1 Quantidade de monitores 

21 (vinte um ), monitores de 19,5”, do tipo LED, novos, idênticos e sem uso anterior. Os itens comercializados de 

forma individual. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data 

de entrega da proposta. 

2.2 Características dos monitores 

Monitor 19,5” 

 LED

 Tamanho de 19,5¨

 Resolução de 1600x900 @ 60Hz

 Entrada de sinal analógico e digital

 Conectividade vga/hdmi/dvi-d

 Antirreflexo, antirreflexiva

 Ângulo de visão 90 na horizontal e 50 na vertical

 Compatível com Microsoft Windows 7 e ou superior

 Fornecimento de cabos de alimentação, kit de cd´s de instalação e demais acessórios para o pleno e

perfeito funcionamento do microcomputador.

 1 ano de garantia

3 Especificações Técnicas: NOTEBOOK 

3.1 Quantidade de 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. 

3.2 Características do notebook 

 Processador Intel I5-3230 1.6Ghz, 64bits, ou superior
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 Monitor LED HD com luz diagonal e antirreflexo 14.1¨

 HD 500Gb Serial ATA/600

 8Gb Ram - DDR3-1600/PC3-12800

 Blu-ray, DVDRW

 Entradas para conexão de vídeo vga/hdmi, áudio, bluetooth, wireless, rede gigabit on-board, webcam,

touchpad,

 Entradas para dispositivos USB 2 e 3.0, displayport, 1394

 Teclado ABNT2, obrigatória a existência da tecla ç.

 Windows 7 Professional e ou superior e original

 Fornecimento de fonte e cabos de alimentação, kit de cd´s de instalação (drivers e sistema operacional) e

demais acessórios para o pleno e perfeito funcionamento do microcomputador.

 1 anos de garantia

4 Especificações Técnicas: Mac Pro 

4.1 Quantidade de Mac Pro 

05 (cinco) Mac Pro, 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. 

4.2 Características do Mac Pro 

 MacBook Pro 15 polegadas com tela retina – Hardware: Intel Core i7 quad core de 2,5Ghz, Turbo Boost

até 3,7Ghz / SDRAM DDR3L 16Gb 1600Mhz / 512Gb e armazenamento em flash com Pcle / Intel Iris Pro

Graphics / Teclado da Aple (US)+Manual do usuário (Portugues) / Kit de Acessórios – Software: Pages,

Numbers, Keynote / iPhoto, iMovie, GArageBand / Os X / Logic Pro X – Acessórios Opcionais: Teclado

Apple com teclado numérico / Super Drive USB Apple.

5. Qualidade dos Equipamentos

a) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um órgão
credenciado pelo, comprovando que o COMPUTADOR estão em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of 
Information Technology Equipment Including Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos. 

6. Responsabilidade com o Meio Ambiente

a) O modelo do equipamento ofertado deverá estar registrado no EPEAT (Electronic Product 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 (Restriction of Hazardous Substances),
isto é, ser construído com materiais que não agridem o meio ambiente, tanto a workstation quanto o monitor. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Acondicionamento

Os microcomputadores (desktop´s e notebook´s,), monitores, periféricos, acessórios devem estar acondicionados 

em embalagens próprias para transporte com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 

suportar o empilhamento e as vibrações. Os softwares deverão estar acondicionados em embalagens próprias 

para transporte que evitem danos as embalagens e mídias de instalação. 

2. Itens comercializados individualmente

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

fornecedor. 

3. Códigos de produtos

As cotações devem, obrigatoriamente, informar o código produto do fabricante ao lado de cada item. 

4. Documentação técnica

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. 

GARANTIA 

O período de Garantia Técnica deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses para desktop/notebook´s, 12 (doze) 

meses para periféricos/acessórios/adaptadores, 36 (trinta e seis) meses para Mac Pro, Macbook, iMac e 12 ou 36 

meses para monitores, cotados neste Termo de Referência e será contado a partir da data da emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo.  

DA PROPOSTA COMERCIAL 

1 Os valores demonstrados em US$ (dólares americanos), ou outra moeda, serão convertidos para Reais 

(R$) na data de faturamento do pedido. Deverá constar, na proposta, a moeda utilizada, data e cotação 

da moeda no dia da emissão da proposta para referência de valores. 

2 A proposta deverá ter validade mínima de 30 dias da data de entrega. 

3 Especificar condições comerciais de faturamento e incluir todos os impostos (de produtos e serviços) e 

taxas ao preço final. 

4 Os produtos deverão ser entregues pelo fornecedor na sede da POIESIS, sito a Rua Lubavitc, 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. 

5 Toda a documentação técnica e de garantias deverá acompanhar os produtos no ato da entrega. 
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6 A proposta comercial deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e fará parte do contrato. 

DA DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS ADQUIRIDOS 

Mapa de distribuição de hardware 

Unidade Área Desktop Notebook 
Macbook 

Pro 
Monitor 

FDC SL 

Cabine técnica do Teatro 2 2 

Divulgador de Articulação 2 2 

Assis. Art. Pedagógico 1 1 

Técnicos Studio 1 1 

Educadores 1 1 

Biblioteca 1 1 

Macbook Pro 1 

SUBTOTAL 8 1 8 

FDC CPR 

Educadores 1 1 

Monitores 1 1 

Multimeios 1 1 

Uso Rotativo 1 

Macbook Pro 1 

SUBTOTAL 3 1 1 3 

FDC 
VNC 

Uso Rotativo 1 

Macbook Pro 1 

SUBTOTAL 1 1 

FDC JÇN 

Divulgador de Articulação 1 1 

Assis. Art. Pedagógico 1 1 

CPD - Firewall 1 

Uso Rotativo 1 

Macbook Pro 1 

SUBTOTAL 3 1 1 2 

FDC BRL 

Uso Rotativo 1 

Macbook Pro 1 

SUBTOTAL 1 

FDC 
Sede 

Articulação 1 1 

Administração 1 1 

Núcleo Luz 6 6 

SUBTOTAL 8 8 

TOTAL GERAL 22 4 5 21 

1 
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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  

 




