REQUERIMENTO
1.

OBJETO

1.1.

2.

Contratação de empresa especializada em fornecimento de computadores Desktop,
Notebooks, Sistema Operacional Windows 7 ou Superior e Nobreaks, conforme descrição no Termo de Referência anexo.

JUSTIFICATIVA:

2.1.

Devido ao crescimento da Câmara Municipal de Itapemirim e o tempo de uso de algumas estações de trabalho, além da nova estrutura administrativa, temos alguns equipamentos que se tornaram obsoletos por perderem a garantia de fabricante e pelo
tempo da tecnologia utilizada nos mesmos, sendo assim não atendendo mais os requisitos mínimos das soluções operacionalizadas em nosso ambiente.

2.2.

Objetivando solucionar estes problemas, atualizar os equipamentos e garantir a performance laboral, estamos propondo este projeto de modernização de parte das estações de trabalho.

2.3.

Atualmente a tecnologia da informação vem atuando de forma cada vez mais estratégica dentro das organizações, isso se faz realidade, por ser detentora e guardiã de uma
das maiores riquezas de qualquer empresa ou Órgão, a informação. Dentre suas obrigações, temos como foco, o baseamento através de relatórios precisos e coerentes para as tomadas de decisões que norteiam qualquer gestor.

2.4.

Focado na missão e visão de um Poder Legislativo com total transparência e garantindo a perfeita operacionalização dos sistemas já implantados e que ainda serão, é que
necessitamos de equipamentos cujas configurações sejam suficientes para a realização
dos trabalhos. Convém salientar que todas estas tarefas exigem um alto custo computacional das máquinas.

2.5.

Com a aquisição dos equipamentos descritos no Termo de Referência espera-se poder
desenvolver de forma consideravelmente melhor os processos legislativos e administrativos, os quais por vezes deixam de desenvolver partes importantes por falta de estrutura computacional.

2.6.

Cabe ressaltar que com a aquisição destes equipamentos, a comunicação com o banco
de dados será melhor, tanto para alimentar quanto para manter todas as informações
existentes, somando a produtividade, confiabilidade, segurança e credibilidade nas
ações executadas dentro dos sistemas. Além de tirar a sobrecarga do suporte técnico,
onde melhoraria a gestão operacional através de um parque totalmente padronizado e
alinhado com o cenário atual.

Digitally signed by GETULIO
BARRETO RODRIGUES:07454307752
Date: 2015.10.20 15:51:22 -02:00

CÂMARA MUNICIPAL
www.camaraitapemirim.es.gov.br/

CONTROLADORIA

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

http://controladoria.camaraitapemirim.es.gov.br/portal/

www.splonline.com.br/camaraitapemirim/

1

3.

QUANTIDADES ESTIMADOS

3.1.
Item
1
2
3
4

Quantidade dos equipamentos:
Descrição

Unidade
8
21
8
8

Desktops
Notebooks
Sistema Operacional Windows 7 64 bits Profissional ou Superior
Nobreaks

3.2.

Todo o material cotado deverá estar de acordo com o termo de referência que acompanha este requerimento, especificado de forma clara e completa.

3.3.

O material deverá ser entregue embalado, com informações precisas sobre suas características.

3.4.

Será recusado produto deteriorado, alterado, avariado e corrompido.

3.5.

Em hipótese alguma, será aceito material com quaisquer características que venha
comprometer sua utilização por este Poder Legislativo.

4.

DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1.

Acompanha este requerimento:

4.1.1.

Termo de Referência;

4.1.2.

Edital da Prefeitura de Diamantino-MT nº 030/2015;

4.1.3.

Parecer Jurídico do Edital nº 030/2015 da Prefeitura de Diamantino-MT;

4.1.4.

Publicação do Edital nº 030/2015 da Prefeitura de Diamantino-MT;

4.1.5.

Homologação e Resultado do Edital nº 030/2015 da Prefeitura de Diamantino-MT

4.1.6.

Ata de Registro de Preço nº 038/2015 do Edital nº 030/2015 da Prefeitura de Diamantino-MT;

4.1.7.

Justificativa para adesão da ata;

4.1.8.

Cotação e Média de Preços; e

4.1.9.

Certidões Negativas da Empresa vencedora do certame.

Itapemirim, ES, 20 de outubro de 2015.
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