TERMO DE REFERÊNCIA

1.) OBJETO
Instalação tecnológica dos 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.

2.) DETALHAMENTO DO OBJETO
2.1) - Especificações Técnicas: DESKTOP e MONITOR

05 (cinco) computadores, monitores e placa de vídeo, 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 do Desktop, Monitor e Placa de Vídeo
Dell Vostro 3471 SFF
Memória padrão: 8 GB DDR4 SDRAM
Modelo de processador: i5-8400
Capacidade total do disco rígido: 1 TB 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
Placa de Vídeo Pcyes Radeon R5 230 2GB DDR3 DVI/HDMI/VGA - LOW PROFILE
MONITOR DELL P2219H 21.5 FHD C/AJUSTE - CABO
VGA/DP/USB
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2.2) - Especificações Técnicas: Estabilizadores

05 (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 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.

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, situada na Rua
Lubavitch, 64 – Bom Retiro – São Paulo – SP CEP.: 01123-010

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.
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7.) CRITÉRIO DE JUGAMENTO
O critério de julgamento será através do 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
- Inscrição do CNPJ;
- Contrato Social;
- Cópia do RG e CPF dos responsáveis legais da empresa;
- Dados Bancários da empresa;
- Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial/empresarial, 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.

OBS: Para fins de habilitação e posterior assinatura de contrato deverão ser apresentados
após solicitado pela POIESIS.
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