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1. SETOR DEMANDANTE/SIGLA

Seção de Suporte ao Usuário de Informática DATA: 21/09/2018

2. DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

Aquisição de micro computadores

  4. TIPO

]
Contratação tradicional

g' 5. QUANTITATIVO DEITENS
 

3. JUSTIFICATIVA DACONTRATAÇAO

O parque computacional da CMBH está ficando obsoleto. Temos hoje 208 micro computadores com sistema
operacional Windows Vista, sistema que não possui suporte a atualizações de segurança desde 2017 e que
oferece risco à rede de dados da CMBH, conforme descrito pelo fabricante, Microsoft em seu site:
https://support.mícrosoft.com/pt-br/help/22882/windows-vista-end-of-support "Se você continuar usando o
Windows Vista agora que o suporte terminou, seu computador continuará funcionando, mas poderá ficar
mais vulnerável a vírus e riscos de segurança

121 destes equipamentos foram adquiridos há mais de 10 anos, foram feitos em tecnologia 32 bits, possuem
apenas 2Gb de memória RAM, HD de 160Gb e o processador é um Core2Duo da Intel. Os outros 87
equipamentos foram adquiridos há 9 anos, com 4Gb de memória RAM, 250Gb de HD e processador intel
core2quad.
Com a aquisição de 208 novos equipamentos estaremos oferecendo ferramenta de trabalho compatível com
as tarefas da Casa e ao mesmo tempo aumentando a segurança de nossas informações.

Entendendo que neste termo de referência o bem foi objetívamente definido, o equipamento a ser adquirido
deve ser entendido como "bem comum" de acordo com a Lei Federal ng10.520/2002
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adaptadores; Deverá suportar a última geração de processadores, seja AMD ou Intel; Deverá possuir Chip de
segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia; A solução TPM deverá gerenciar as características

referentes aos recursos disponíveis nos equipamentos licitados neste processo, ou seja, o software deverá

permitir criptografar o disco rígido inteiro, diretórios ou arquivos específicos;

3 - A Bios deverá ser esenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM. Caso a BIOS seja

ofertada em regime de copyright, o fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a
mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada
por meio de software de gerenciamento; Deverá permitir que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e

desativada via SETUP; Deverá permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos lO(dez)

caracteres em memória não volátil. BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade

com a especificação UEFI 2.1(http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM(System

Center Configuration Manager); Deverá possuir número de série do equipamento, registrado na BIOS,
possibilitando ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0; O fabricante deverá possuir

compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria
Promoters. Deverá dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware com interface gráfica para, no
mínimo, Processo de boot, Módulos de Memória RAM e Dispositivo de Armazenamento(HDD ou SSD), com

execução de testes independente do estado/versão sistema operacional; Deverá possuir ferramenta ou
software que realiza a formatação definitiva de HDDs ou SSDs conectados ao equipamento.

4 - A Memória Ram de no mínimo 16GB(2x8GB) padrão DDR4-2400MHz, devendo possuir mínimo de OI(um)
slot livre para futura expansão e suportar expansão para até 32GB;

5 - Deverá ser fornecido com 01(um) Disco Rígido na capacidade mínima de 500GB, tecnologia SATA-lll, de 6.0

Gb/s, com suporte nativo as tecnologias SMART e NCQ(Native Command(lueuing), devendo possuir ainda

Buffer mínimo de 16MB;

6 - O sistema de Vídeo deverá vir com capacidade de no mínimo 1.0GB de memória, dedicada ou

compartilhada dinamicamente; No mínimo três conectores de vídeo, l(um) conector tipo VGA, l(um)

conector no padrão DisplayPort e o outro no padrão HDMI, podendo utilizar adaptadores; Suporte a DirectX

12 e OpenGL 4.5; Suporte a 02 monitores simultaneamente

7 - Conexões de rede com suporte aos protoco]os WOL e PXE; Possibi]ídade de operar a ]O,].00 e 1000 Mbps,

com reconhecimento automático da velocidade da rede; Capacidade de operar no modo full-duplex; Suporte

ao protocolo SNMP; Conector RJ-45 fêmea com led para diagnostico.

8 - Áudío integrado à placa mãe; Conectores frontais para Headphone e microfone, sendo aceita interface tipo
combo(Universal Áudio Jack Connector); Alto-falante integrado ao chassi/placa mãe

9 - Teclado no padrão ABNT-2; Teclas de Iniciar e de Atalho do MS -- Windows; Bloco numérico separado das

demais teclas, a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste
por abrasão ou uso prolongado. Deverá ser da mesma marca(ou em regime de OEM, devidamente

comprovado) e cor do equipamento a ser fornecido; Cabo para conexão ao microcomputador com, no
mínimo, 1,5 metros, com conector tipo USB compatível com a interface do computador ofertado sem uso de
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adaptadores

10 - Mouse óptico com 3 botões(sendo um botão para rolagem de telas -- "scroll"), com resolução mínima de

1000 DPI, devendo acompanhar mouse pad; Deverá ser da mesma marca(ou em regime de OEM,

devidamente comprovado) e cor do equipamento a ser fornecido; Cabo para conexão ao microcomputador

com, no mínimo, 1,5 metros, com conector tipo USB compatível com a interface do computador ofertado sem
uso de adaptadores. Deverá fornecer MousePAD;

11 - Gabinete com volume máximo de 13,0 litros; Permite a troca dos dispositivos de armazenamento(HDD,

SSD 2,5" e Unidade Ótica), módulos de memória RAM e placas PCl-e, sem a utilização de ferramentas(tool

lesa). Será aceito o uso de parafusos recartílhados somente na tampa do gabinete; l baia interna para disco

rígido de 2,5 ou 3,5 polegadas; Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para
colocação de lacres ou cadeados mecânicos, não sendo aceito adaptações, usinagens em geral, furações ou

emprego de materiais inadequados. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência
máxima de 260W, e eficiência mínima de 92% quando em 50% de carga de trabalho. Deverá possuir

certificação 80Plus nível Platinum; capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes

do equipamento; O gabinete deverá ser fornecido sem lacre de proteção, permitindo aos técnicos de

informática a abertura do gabinete sem perda da garantia.

12 - Monitor da mesma marca e mesmo fabricante do microcomputador ofertado, Tela 100% plana de LED e

tecnologia IPS, com dimensões mínimas de 21,5 Polegadas, Ajuste de altura de 10 cm e rotação, Resolução
mínima de 1920 x 1080 a uma frequência horizontal de 60Hz, Conectores de entrada nativos: 01(uma)

entrada com conector 15 pinos D-SUB(VGA), 01(um) Conector Display Port(DP) e OI(um) DHMI, deverá

fornecer cabo digital para conexão com o desktop ofertado, 02(duas) portas USB, Controles digitais externos

e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical, Tempo de resposta
8ms, Contraste 1000:1, Tela anti-reflexiva, suporte ao padrão VESA(100mm x 100mm), possuir certificação

EPEAT GOLD, Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de
energia elétríca. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento; O monitor

deverá registrar informações de "Número de Série", "Fabricante" e "Modelo" no formato EDID(Extended

Display Identification Data -- padrão definido pela VESA) para o sistema operacional ao qual está conectado,

facilitando assim o inventário eletrâníco dos equipamentos.

13 - Os equipamentos ofertados e seus fabricantes deverão possuir as seguintes certificações: HCL Mícrosoft

Windows 10 x64 (https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/); HCL Ubuntu Certified Hardware

(http://www.ubuntu.com/certification/) na versão 16 LTS ou superior; O fabricante deve possuir sistema de

gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;
Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio(Hg), chumbo(Pb), cromo
hexavalente(Cr(VI)), cádmio(Cd), bifenil políbromados(PBBs), éteres difenil-polibromados(PBDEsl em

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS(Restríction of Certaín Hazardous Substances). A

comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição

pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem

ofertado cumpre com as exigências do edita], conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-20].0
SLTI ou IT ECO Declaratíons; Epeat(Eletronic Product Envíronmental Assessment Tool), com certificado na
categoria mínima Gold; O Fabricante deve possuir Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente

Z
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Falha alterada canlorme sol+cilação conslanle da págln

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais com código 5-2(Fabricação de materiais elétricos,

eletrõnicos e equipamentos para telecomunicação e informática) garantindo assim estar em conformidade

com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob

controle e fiscalização do lbama; O fabricante do referido equipamento, objeto deste edital, deverá ser
membro da EICC ou possuir Certificação válida OHSAS 18001, para garantia de conformidade com as questões

ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de seus funcionários e investimentos ambientais; Os

equipamentos pertencem à linha corporativa não sendo aceitas equipamentos destinados a público
residencial; Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega. O

equipamento fabricante possuí conformidade de compatibilidade do equipamento com DMTF na categoria

board member, sendo que a comprovação se fará por intermédio do site da DMTF:

h ttp://www .d m tf.o rg/a bo ut/l i st.

14 - O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft 10 Professional 64 bits, versão

OEM, no idioma português do Brasil, pré-instalado. Deverá acompanhar ainda cada equipamento às referidas

mídias de restauração do sistema operacional e drivers mantendo o padrão de fábrica e possuir sistema

interno capaz de gerar as mídias de instalação e recuperação do sistema Windows 10. A licença do Sistema

Operacional Microsoft 10 Professional 64 bits deverá ser gravada na Bios;

15 Garantia de 60 meses on-site de acordo com o item ]]. deste TR

7. NTREGA DO BEM OU PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Câmara Municipal de Belo Horizonte - Coordenadoria de Informática
Av. dos Andradas, 3100

Dias úteis, de 8:00 horas às 09:30 horas e de 14:30 horas às 17:00 horas.

A empresa transportadora deverá entrar em contato para reservar espaço para o estacionamento de
caminhões com atencedência mínima de l dia e fornecer pessoal para transporte das caixas até a área

designada pela demandante

8. FORMA DE ENTREGA DO BEM OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

F Única

Para ositens:le2
I' Constante

Para ositens:
lélada

Para ositens:
Definir forma de parcelamento

r
M

9 PRAZO PARA A ENTREGA DO BEM OU PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

No seguinte prazo: 45(Quarenta e Cinco) dias a partir da Ordem de Fornecimento

10. PRAZO FINAL PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Execução do serviço até o término da vigência contratual

Termo de Referência -- Versão 02 4
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11. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA PARA O BEI
vícios (defeitos) dos produtos ou dos serviços)

OU SERVIÇO (refere-se à garantia quanto aos

E caso de exigência de garantia com prazo superior ao previsto no Código de Defesa do
Consumidor (art. 26, Lei 8.078/1 990)?

Sim. A vida útil deste tipo de bem na CMBH é superior a 60 meses e consideramos importante ter a garantia
de atendimento com peças originais. Garantia do fabricante do equipamento ofertado para todo conjunto,
inclusive sistema operacional, de 60 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local(on-
site) no horário de 9 horas às 17 horas em dias úteis; Atendimento/suporte remoto que atenda o horário de 7
horas às 19 horas em dias úteis; Reparo ON SITE em até 2(dois) dias após o diagnostico remoto, com o
objetivo de acelerar o tempo de reparo do produto, o atendimento inicial poderá ocorrer de contato
telefónico(onde deverá ser fornecido um número para ligações gratuitas), realizado pela contratante, no qual,
com a colaboração da equipe de TI da contratante se identificará o problema do equipamento. Caso seja
identificada a necessidade de troca de peças, será acionado imediatamente o atendimento on-site; Todos os
componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de
garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. Todos
os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no Web Site do fabricante do
equipamento e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do
produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; A empresa fabricante do equipamento deverá
possuir um sistema de diagnóstico de hardware através de sua "Web Site" - diagnóstico remoto. Caso a
mesmo não possua o software em seu "Web Site", deverá fornecerjuntamente com os equipamentos um
software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos
equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada.

12 GARANTIA CONTRATUAL (refere-se à garantia do adimplemento e do fiel cumprimento das
obrigações assumidas pela contratada, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993)

Exigência de garantia contratual?

Sím. Percentual da garantia e justificativa: 5%.De acordo com o entendimento do TCU, a fim de resguardo da

administração pública em razão do pagamento integral do contrato após a entrega dos equipamentos.

Observação: conforme art. 56 da Lei 8.666/1993, a referida garantia não excederá a 5% do
valor do contrato, salvo para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo
alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, quando o limite poderá ser
elevado para até 1 0%.

13. DOCUMENTOS ADICIONAIS DE HABILITAÇÃO

i7 Nenhum

/

r Atestado de Capacidade Técnica

r' Declaração de Disponibilidade de Pessoal

:laração de Disponibilidade de Equipamentos

r' Registros de Profissional/Empresa

r Certidão de Falência/Recuperação Judicial

r' Análise de Índices Financeiros
: Ilha alterada canlarme solicitação constante da página.1.3..1

r'' Outro

Termo de Referência - Versão 02
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Justificativa(s) e condições para o(s) documento(s) exigido(s):

14.NECESSIDADEDEAMOSTRA

Não.

15.CONDIÇOES DEPAGAMENTO

As condições de pagamento são as previstas nos modelos de Minuta de
Contrato/ContrataçâQDor Nota de EmpQtlhQ disponíveis no Portal da CMBH.

Existem adaptações a serem consideradas nas condições e nos prazos de pagamento para
atendimento ao objeto especificado?

Não.

Obs.: Caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital
e seus anexos, prevalecerão as alterações indicadas neste Termo de Referência

16.FATURAMENTO

O faturamento será realizado:

Ao final da execução do serviço ou da entrega do bem.

Observação:

17.PENALIDADES

As penalidades aplicáveis são as previstas na Portaria 16.707/2016, constantes nos
modelos de Minuta de Contrato/Contratação poLlgQtãd9..E1111pgE!!!g disponíveis no Portal da
CMBH.

Existem adaptações a serem consideradas nas penalidades para atendimento ao objeto
especificado?

Não.

Obs.: Caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital
e seus anexos, prevalecerão as alterações indicadas neste Termo de Referência.

18.GESTORDACONTRATAÇAO

O Gestor será o titular do seguinte setor: SEcsup

19.FISCALDACONTRATAÇAO

Será designado Fiscal para esta contratação? Em caso negativo, o Gestor será responsável
pela fiscalização.
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22.INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES

 

Não

20.VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

Início da vigência:

A partir da assinatura do contrato/emissão da nota de empenho.

Duracão da vigência:
Até o final do exercício da contratação.

Em caso de vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidade da contratação pelo
período solicitado:

Observações:

- Em caso de Registro de Preços, a vigência da ata será de 12 (doze) meses, conforme minuta
padrão de Ata de Registro de Preços. A vigência de que trata este c
21.POSSIBILIDADE DEPRORROGAÇAO

Nos termos do art. 57 da Lei 8.666/1 993, a presente contratação:
Não poderá ultrapassar os créditos orçamentários do exercício da contratação.


