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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
Secretorio Municipol de Adminislroçõo, Plonejomento e Finonços

TERMO DE REFERÊNCIA

í. DO OBJETO
í,í. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição, sob demanda, de
equipamentos de informática, a fim de atender às necessidades de todas as
secretarias que compõem a administração pública municipal de Santa lzabel
do Pará, de acordo com as especificaçÕes e quantidades contidas neste Termo de
Referência.

2 - JUSTIFICATIVA
2.1. O objetivo desta contratação é registrar preços para eventual aquisição de
equipamentos de informática,para atender às necessidades de todas as secretarias que
compõem a administração pública municipal de Santa lzabel do Pará, conforme
quantitativos contidos neste termo, objetivando a redução de custos de aquisição e
armazenamento, bem como permitindo um melhor controle dos equipamentos.
2.2. Os produtos objetos desta demanda enquadram-se na categoria de Bens Comuns
por possuir padrões de desempenho e características usualmente encontradas no
mercado, devendo, portanto, serem adquiridos por meio da modalidade Pregão, na sua
forma eletrônica, de que trata a Lei no 10.520102 e o Decreto no 10.024119.
2.3. Atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa lzabel e suas secretarias
jurisdicionada, uma vez que tratam-se de materiais necessários/básicos dentro das
unidades, proporcionando melhor qualidade nos serviços oferecidos aos alunos e
usuários do serviço público municipal, de saúde, assistência, meio ambiente, entre
outros, além de expandir e modernizat as ferramentas de trabalho, bem como acrescer
o patrimônio tecnológico das Secretarias Municipais. Para tanto, se faz necessária
aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA visando a melhoria no desempenho
das atividades a bem da população e Administração Pública.

2.4- DO SISTEMA REGISTRO DE PREçOS

2,4.1- O cabimento do Sistema Registro de Preços-SRP se dá em razâo de não existir
uma demanda predefinida, uma vez que esta dependerá das necessidades
manifestadas pelos responsáveis das secretarias e fundos municipais, ao longo do
período de vigência da Ata de Registro de Preços-ARP. Vale ressaltar que em razão da
necessidade de contratação frequente dos itens objeto desta licitação, a necessidade
de entrega parcelada e a impossibilidade de definição real de quantitativos a serem
demandados, justifica-se a adoção do SRP, nos termos do Art. 15, da Lei Federal no

8.666/93.
2.4.2- A existência de Preços reqistrados, náo obriga a Administração a firmar as

contrataçÕes que deles poderão advir, facultando-se a realizaçáo de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro a Preferência

de fornecimento em igualdade de condiçÕes, redação dada pelo Art.16, do Decreto
Federal no 7.89212013.

3 - ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO:
3.í. - A entrega do obieto observará ao seguinte:
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Secrelorio Municipol de Administroçõo, Plonejomenlo e Finonços

a) Local da entrega: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e

Finanças/SEMAPF sito à Avenida da República, No 1613, Bairro: Triângulo, CEP 68790-

000, Santa lzabel do Pará.

b) Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias apos recebÍmento da Ordem de Compra.

c)A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à

SEMAPF, no horário do expediente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

d) O objeto solicitado com base na Ata de Registro de Preços deverá ser entregue pela

Fornecedora, juntamente com a respectiva Nota Fiscal, no prazo e nas quantidades

especificadas na respectiva Solicitação de Fornecimento, observado o seguinte:

e) Os produtos/materiais entregues deverão ser identificados com o nome do

fornecedor;

0 Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a

permitir completa segurança durante o transporte;
g) Juntamente a cada produto, deverá ser entregue:

1- CeÉificado de Garantia emitido pelo fabricante dos equipamentos por meio

de documentos próprios, ou anotação impressa ou carimbada na Nota Fiscal

respectiva. Observando que esse certificado de garantia deverá ser válido para

toda rede de assistência técnica do fabricante no Brasil;

2- Um conjunto completo de manuais originais em Português,
confeccionados pelo fabricante.

3.2 A SEMAPF deve acompanhar e fiscalizar a execução do contrato decorrente do

processo por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts.

67 e73 da Lei no 8.666, de 1993.

4 - ESPEC|FTCAçÕES TÉCN|CAS - DESCRTçÃO DETALHADA DOS PRODUTOS
GOM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS:
4.1. Os produtos abaixo mencionados serão fornecidos conforme a necessidade da

Prefeitura Municipal e suas Secretarias Jurisdicionadas.

ITEM UND QTD

01 ffiÍOP:,MgP"ELo'fli
pLÀCe UÃe: Possuir no mínimo 4 (quatro) portas USB,

sendo pelo menos 3 (três) padrão USB 3.0 ou superior; não

será permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI para

disponibilizaçáo das portas USB solicitadas; possuir, no

mínimo, 1 (um) slot padrão M.2 (22421226012280) para disco

em estado solido - SSD; O chipset deve ser da mesma marca

do fabricante do processador; a placa deve suportar a
frequência máxima de todos os componentes;
PRôCESSADOR: Deve atingir índice, mínimo, de 8.500
pontos de desempenho, tendo como referência a base de

200
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dados do site http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php;
possuir memória cache de 6MB ou superior; Possuir, no
mínimo, 04 (quatro) núcleos físicos e velocidade de até
3,7Ghzi Processador gráfico integrado com frequência de
1,1OGhz e suporte para uso de no mínimo 3 monitores; Deve
suportar memória RAM DDR4 2.666MH2; Não serão aceitos
p rocessadores desconti n uad os pelos fabricante.
MEMORIA RAM: Dotada com tecnologia DDR-4, 2.666MH2
ou superior; Tipo DIMM de 260 pinos; Suporte à tecnologia
Dual Channel; mínimo 08GB de memória. Pente de memória
com dissipador de calor.
ARMAZENAMENTO: Unidade de disco, em formato de
estado Solido - SSD, com capacidade mínima de
armazenamento de 250G8; Formato SATA lll,
leitura/gravação mínima de 500/500M8.
DISPOSITIVOS DE REDE: 1 Porta LAN RJ-45 Gigabit
Ethernet com negociação automática da velocidade da rede;
Wi-fiAC 2.4l5Ghz, mínimo de 300Mbps, ieee 802.11 alblgln,
802.11AC.
CONTROLADORA DE VíOEO: Controladora de vÍdeo
integrada ao processador com capacidade mínima de 1GB
de memória, ou superior, compartilhada dinamicamente.
GABINETE: Serão aceitos os formatos de gabinete Micro
ATX e Mini-ATX; portas frontais com 02 portas USB, 01

portas de áudio + Microfone, botão liga/desliga e reset, deve
possuir sistema de ventilação adequado ao processador e
demais componentes internos do gabinete, para garantir a

temperatura segura de funcionamento e vida útil dos
componentes; Possibilitar a instalação de lacres ou travas de
seguranç4.
fOftfe Oe ALIMENTAÇÃO: Potência mínima 200W,
Entrada chaveada de 1101220V 50/60H2; no caso de
Gabinetes no Formato Min|-ATX, será aceito fontes externas,
garantia de potência dimensionada para suportar as
configurações máximas do equipamento a ser fornecido;
Cabo de força deverá estar incluso no pacote, modelo de

conector a rede tripolar em conformidade com a Norma
lnmetro: NBR 14136.
MONTTOR DE VíDEO: Painel anti-reflexivo, retro iluminado
por LED; resolução máxima 1920x1080 @60H2 FullHD;
Suporte de cores maior que 16 milhões de cores; Tamanho
da tela mínimo de 21,5" polegadas, conexÕes 1 x VGA e 1 x

HDMI; fonte interna 100-240V - 50/60H2; deve acompanhar
cabo de força, cabo de ligação de vídeo e base do monitor
para mesa
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MOUSE/TECLADO: Mouse optico na cor preta com botões
esquerdo e direito, rolagem scroll macio;formato ergonômico
e conformação ambidestra; Resolução mínima de 800
(oitocentos) dpi ou superior; conector tipo USB 2.0, cabo
100cm. Teclado Padrão ABNT-2 (Português-BR) e conector
tipo USB, sem o uso de adaptador PS2; com regulagem de
altura e inclinação do teclado; Design resístente a
derramamentos acidentais.
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 64 bíts ou superior
em português.
GARANTIA: Todos os componentes deverão ser novos,
sem uso ou recondicionamento com garantia mínima de 12
meses, a partir da data de recebimento dos produtos.

02 GOM P U:TI\DOR,,NOTE POOK
NOTEBOOK: Processador Mobile, deve atingir índíce,
mínimo, de 6.000 pontos de desempenho, tendo como
referência a base de dados do site
http://www.cpubgnchnlark.neUcp.u lisÍ.php, Clock de
3,0GHz, 02 Cores e 04 Threads, 6MB de cache. Placa de
Vídeo lntegrada ao processador; Tela em LED FullHD de
15.6' (1920x1080) antirreflexo; Memória RAM 4GB DDR4,
com um slot disponível para expansão; SSD NVMe 256G8,
Alto falantes estéreo 1,5w x2, Microfone íntegrado, Câmera
720p.
Conectividade: Bluetoth v5.1, WLfi 802.11 AC, Porta RJ45
Gigabit Ethernet 1 0/1 00/1 000.
Portas: 1 HDMI, IUSB C, 1 USB3.0, 1US82.0, Leitor de
cartão multimídia MicroSD, I combo com saída para fone de
ouvido e entrada de microfone e porta DC-in.
Teclado ABNT2 com teclas numéricas inclusos, Touchpad
com função multi-toques. Trava de segurança.
Fonte e baterias inclusos fornecidos com o conjunto do
fabricante.
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 64 bits ou superior
em português.
GARANTIA: Todos os componentes deverão ser novos, sem
uso ou recondicionamento com garantia mínima de 12
meses, a partir da data de recebimento dos produtos.

Unidade 44

03 sFRVJ-DORjP ;PAP,gs
SERVIDOR EM RACK: Servidor de dados, com
processador de frequência mínima de 2,1Ghz, 12 núcleos e
24Threads, 18MB de Cach, 120W; Memória RAM de 32GB
(com 2 pentes de 16GB 3200Mh2, RDIMM, Dual Ranck,
BCC): RAtD l para 2 HD's; Armazenamento em2 discos de

Unidade 01.
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2TB SATA 6Gbps 7.2k3.Sin, Hot-Plug; Fonte de alimentação
dupla Hot-Plug 800W com fornecimento de cabo de
alimentação; Dual Gigabit Port RJ45; Sem sistema
operacional; unidade óptica interna DVD+/-RW SATA
interno, Garantia mínima de 12 meses.

04 N9-BREAK,890V*::
Potência de 800VA, interativo com regulação on-line, tensão
de entrada 1151127V, tensão de saída 1 15V, forma de onda
senoidal por aproximação, Plug NBR 14136, tempo de
autonomia 30 minutos para computador e monitor LED; porta
fusível externo, alarme audiovisual; Proteções de carga:
Queda de rede, ruído de rede elétrica, subtensão de rede,
surtos de tensão e correção de variação de rede elétrica;
número de tomadas 6 (seis) N8R14136. Botão liga e desliga
com alarmes sonoros e visuais.
Garantia mínima de 12 meses.

Unidade 182

05 NoF.BEAKiií:âo,oYÂr
Potência de 1400VA, interativo com regulação on-line,
tensão de entrada 1151127V, tensão de saída 115V, forma
de onda senoidal por aproximação, Plug NBR 14136, tempo
de autonomia 55 minutos para computador e monitor LED;
porta fusível externo, alarme audiovisual; ProteçÕes de
carga: Queda de rede, ruído de rede elétrica, subtensão de
rede, surtos de tensão e correção de variação de rede
elétrica; número de tomadas 9 (nove) N8R14136. Extensão
elétrica de 4 tomadas auxiliares inclusas. Botão liga e desliga
com alarmes sonoros e visuais.
Garantia mínima de 12 meses.

Unidade 43

06 TABLET
TABLET: Sistema Operacional: Android 8 (mínimo);
Processador de no mínimo 2GHz, Octa Core; Tela: Tela
Principal de mínimo 8.7" (220.5mm), com resoluçâo 1340 x
800 WXGA+), Tecnologia tela TFT; Câmera Traseira: 8.0
MP, com foco Automático e Câmera Frontal: 2.0MP,
Memória RAM(GB) 3 GB, Memória lnterna (gb) 32 GB,
Suporte ao Cartão de Memória: MicroSD (Up to 1TB);
Conectividade: Versão de usb: USB 2.0; Conector de Fone
de Ouvido: Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2), Wi-Fi:
802.11, alblglnlac 2AG + 5GHz, VHT80, Wi-Fi Direct,
Versão de Bluetooth v5.0; Bateria: Capacidade da Bateria
5100; suporte reprodução de audio e video em formatos
diversos; Sensores Acelerômetro, Geo Magnético e sensor
de luz. O aparelho deve suportar serviços de solução de
gerenciamento móveis - MDM (Mobile Device Management).

Unidade 150
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Garantia mínima de 12 meses ou do fabricante se esta for
maior.

07 SWIÍgHiiN.G ji? irRSBT|As: j
Deve suportar redes híbridas com 24 portas gigabit RJ45 e
04 portas SFP. Suporte para instalação em rack padrão 19"
em 1U de altura, deve ser construído em aço, com LED's
indicativos no painel frontal, capacidade de comutação de
56Gbps, tabela de endereçamento MAC 16k, taxa de
encaminhamentos de pacotes 44,3Mbps, VLAN's 4K, QoS
em 8 filas de prioridade, DHCP Client, atualizaçÕes de
firmware via web, L2+,110-240V AC. Garantia mínima de 12
meses.

Unidade í0

08 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS:
Frequência e Buffer 700Mhz, Memória SDRAM 128M8, 48
portas Gigabit Ethernet, 04 Slots SFP 1G, Fonte de
alimentação interna, construção em aço, deve ser em
formato 1U para racks de 19", Capacidade de Black plane
1O4Gbps, tabela de endereços MAC 16k, VLAN baseada em
endereço MAC, VLAN baseada em protocolo, GARP/GVRP,
1024VLANs ativas \ 4094 VLANs tunnel mode, Voice VLAN,
VLAN baseada em TAG (802.1Q), VLAN baseada em porta
VLAN de gerenciamento, QoS: 4 filas de prioridade, CoS
baseado em 802.1p, CoS baseado em DSCP, Algoritmos de
Escalonamento SP, WRR e SP+WRR, Storm Control
(Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido), Controle de
banda por porta. Gerenciamento SNMP, Rmon, Acesso web
(HTTP/HTTPS) SSH, Telnet. Cliente DHCP, DHCP
Snoopinq e DHCP Option 82. Garantia de 12 meses.

06

09 ACESS POINT:
Acess point, Wi-Fi 6 2x2 HE (Alta Eficiência), Banda de 5
GHz 2x2 MU-MIMO e OFDMA com taxas de transmissão de
ate 1.2 Gbps, Banda de2.4 GHz: 2x2 MIMO com taxas de
transmissão de ate 300 Mbps, alimentado via PoE 48V (a
fonte deve acompanhar o produto), porta (1) RJ-45 Ethernet
10110011000 Mbps, Botão reset, Led's indicativos no corpo
do equipamento de status de funcionamento, Segurança
WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA /úPA2A/VPA3), BSSiD I
por rádio, Vlan, Clientes simultâneos suportados: 300, taxa
de transmissão suportada: 6.5 Mbps a 866.7 Mbps (MCSO -

MCS9 NSSI/2, VHT 20140/80) Wi-fi 5.0. Kit de montagem em
teto/parede, Gerenciamento todos os dispositivos
centralizados em uma única interface de controladora com
limitação de banda, hotspot e vlans, compatível com Linux'
Garantia de 01 ano.

Unidade 25

't0 IMPRESSORA: Unidade 20,
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Gabinete com rodas Velocidade de Cópia e lmpressão:
mínimo 20 ppm cópia/impressão (P&B e Cor). Tamanho
da lmpressão: A4 e A3. Qtd mínima de bandejas: 3 (2
frontais e uma manual lateral) Volume Máximo Mensal
Recomendado: até 50.000 páginas impressas. ResoÍução
máxima de lmpressão: 1200x1200dpi Resolução de
cópia: 600dpi ou superior Memória interna: mínimo 2 GB
SO compatível: Windows 7, Windows 8, 8.1. 10, Windows
Server 2008 R2,2012 R2 Scanner resolução: P&B e cor -
100-600dpi, até 1200 dpi para digitalização TWAIN
Ampliação: Faixas de zoom da copiadora. Variável de 25o/o

a400o/o (em incrementos de 1o/o). Capacidade da Bandeja de
Alimentação de Papel: uma gaveta de papel para até 500
folhas cada, Bypass para até 100 folhas. Capacidade
máxima de papel para até 2.100 folhas. Alimentador de
Documentos: Alimentador de documentos reverso para até
100 folhas. (Padrão) Memoria do Sistema de lmpressão
PCL: mínimo 2GB RAM CPU: mínimo de 1,33Ghz HD:
mínimo 250GB (Padrão) Protocolo: TCP/IP (V4 e V6) Rede:
10011000 e USB 2.0 (tipo A e B) e SDCard Slot Duplex:
Padrão (frente e verso) Scanner também duplex display:
LCD de fácil uso. lmpressão: PCL5e, PCL6, PDF
Compatibilidade: PCLS e 6/PS3/XPS Scanner: Colorido
padrão. Formatos de arquivo: TIFF/PDF Página
Única/Multipágina, PDF de Alta Compressão, PDF/A e JPEG
Página única Suporte às mídias: papel plano, envelopes,
etiquetas e transparências. Garantia mínima de 12 meses
ou do fabricante se esta for maior.

11 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER:
Tecnologia de impressão a Laser; Velocidade de lmpressão
(em preto) de Até 55 ppm, carta; Resolução de impressão
máxima em preto de Até 1.200 x 1.200 dpi; Velocidade de
Copia (em preto) de ate 55 ppm, carta; Resolução de Copia
máxima em preto de Ate 1.200 x 1.200 dpi; Características
Fax com Velocidade do fax: até 33,6 kbps; resolução de fax:
até 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi para faz recebido apenas);
Digitalização em Cores de Até 1.200 x 1.200 dpi; Tecnologia
de Digitalizaçáo / Tipo / Tamanho de Até 9.999 cópias; reduz
ou amplia de25 a400% (do vidro do scanner); de 25 a200%
(do ADF); Resolução de Digitalizaçáo I ProÍundidade de
BITS/ Níveis de Tons de Cinza de Hardware: até 600 x 600
dpi; Óptica: até 600 dpi; profundidade de 30 bits;
Conectividade Padrão Jetdirect Gigabit 10110011000Base-
TX Ethernet (padrão); lPsec (padrão); Memória Padrão /
Máxima de RAM de 1.280 MB (não expq!§lvqDi Ialnel

15
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luminoso; Ciclo mensal de até 250.000 / Ciclo mensal
recomendado: 5.000 até 20.000; Tipo de papel utilizável
sulfite, leve, comum, reciclado, cartão, transparência,
etiquetas timbrado, envelope, pré-impressão, pré-
perfurado, colorido; Capacidade da bandeja de uso
geral para 100 folhas; bandeja 2 para 500 folhas,
alimentador para 500 folhas com gabinete, alimentador
automático de documentos (ADF) para 50 folhas, impressão
autom. em frente e verso; Número de cartuchos utilizados
1; Cabo Usb incluso; Cartuchos /Toner incluso; Touchscreen
incluso; Slots de memória (número e tipo)RAM de 1.280 MB
(não expansível); Monocromática; Requisitos mínimos de
sistema, Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows
XP SP2 ou superior, Windows Server 2003, Windows
Server 2008; Disponibilidade de 200 MB de espaço
disponível no disco rígido Mac: Mac OS X v10.5 ou
superior; para ver os requisitos de sistema;
Disponibilidade de hardware compatíveis com Sistema
Operacional Windows; Consumo (Kw/h) 7,349
kWh/semana; Potência (WATTS) de 960 watts (impressão),
1.024 watts (cópia), 54 watts (pronto), 21,6 watts (repouso).
Garantia mínima de 12 meses ou do fabricante se esta for
maior.

12 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA:
lmpressora com tecnologia de impressão Laser;
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4) em
até 40 ppm; Qualidade de impressão (preto, ótima qualidade)
em até 1200 x 1200 dpi; Volume mensal de páginas 1500 até
5000; Ciclo de trabalho (mensal, A4) em ate 100.000
páginas; Opções de impressão frente e verso Automática
standard; Manuseamento de papel standard/entrada:
Bandeja multiuso para 100 folhas 1, uma bandeja de
entrada para 500 folhas 2, Manuseamento de papel
de standard/saída: Bandeja de saída para 25O folhas;
Bandeja posterior de saída para 100 folhas; Tamanho padrão
dos suportes: A4; A5; 85 (JlS); A6; Linguagem standard de
impressora: HP PCL 5e; HP PCL 6; emulação HP postscript
nível 3; impressão direta PDF (v 1.4); Pronto para trabalhar
em rede: Padrão Conectividade padrão: 1 servidor de
impressão incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX
Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB host
externa; Duas portas internas para acessórios para
soluções HP e de parceiros; 1 slot EIO; Sistemas
Operacionais compatíveis: Windows, @

10
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Consumo de energia: 780 watts; Requisitos de energia:
Voltagem de entrada: 110 até 127 V CA (+l- 10%),
60 Hz (+l-2 Hz); Garantia mínima de 12 meses ou do
Fabricante se esta for maior.

13 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3:
lmpressora Colorida jato de Tinta; Velocidade de
impressão preto (rascunho, A4):Até 35 ppm;Velocidade de
impressão cor (rascunho, A4): Até 35 ppml Qualidade de
impressão preto (ótima): Até 1200 x 1200 dpi; Qualidade de
impressão cor (ótima): Até 4800 x 1200 dpi; Ciclo de trabalho
(mensal, A4): Ate 6250 páginas; Consumo de energia: 30
Watts no máximo (ativo/a imprimi|; Dimensões do produto
(L x P x A): 609,6 x 420,1 x 223 mm; Tamanhos de mídia
suportados: A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4
(210 x 297 mm), A5 (148 x210
mm), A6 (105 x 148 mm), 84 (250 x 353 mm), 85 (176x250
mm), 86 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x
229mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm); Opções
de impressão frente e verso: Automática (opcional);
Capacidade máxima de entrada de 10 envelopes;
Linguagem standard de impressora: PCL 3, PCL 3 GUI;
Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0. Garantia mínima
de 12 meses ou do fabricante se esta for maior.

Unidade 01

14 PROJETOR MULTIMIDIA:
Projetor de mesa; Resolução Máxima XGA (1024 x
768 pixels); Luminosidade 3500 Lumens; Lâmpada
200W UHE; Lente de Projeção: Zoom óptico / Foco
manual - Zoom: 1,0-1,2 - Razão de Projeção (Throw Ratio):
1,40-1,68 - Tamanho (distância de projeção): 30" - 300" (0,84
-10.42 m); Outras Funções Não informado; Requisitos do
Sistema CompatÍvel com Computadores, notebooks, TVs,
Vídeo Games e outros equipamentos que suportam Projetor;
Conexões HDMI x 1 Computador: VGA RGB (D-sub 15-
pinos) x 1 S-Vídeo: Mini DIN x 1 Vídeo Composto: RCA
(amarelo) x1 USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wifi) USB Tipo
B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) Audio: RCA x 2
(vermelho/branco) Modulo Wireless LAN Voltagem Bivolt o
produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses ou do
fabricante se esta for maior, incluindo a lâmpada.

10

í5 ADAPTADOR WIRELESS USB:
Padrões mínimos exigidos IEEE 802.11n, IEEE 802.119,
IEEE 802.11b; Taxa de transferência mínima de
300 Mbps; Segurança: WPAA/úPA2. Plug&Play. Garantia
mínima de 12 meses ou do fabricante se esta for maior.

15
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16 PEN DRIVE 32GB:
Capacidade de armazenamento mínimo de 32GB; Conexão
de USB 2.0 no mínimo. Garantia mínima de 12 meses ou do
fabricante se esta for maior.

Unidade 138

17 MOUSE OPTICO:
USB; Cor preta; Com 03 (três) botões e função scroll;
Mínimo de 800 dpi. Plug and Play. Garantia mínima de 12
meses ou do fabricante se esta for maior.

Unidade 154

18 MOUSE OPTICO WIRELESS
Porta USB, no mínimo, 2.0; Alcance mínimo: 10 m; Cor
preta; Com 3 botões e função scroll; Mínimo de 800 dpi;
Plug&Play. Garantia mínima de 12 meses ou do fabricante
se esta for maior.

Unidade 100

19 TECLADO USB:
Padrão ABNT2 com todos os caracteres da Língua
Portuguesa; Com ajuste de inclinação; Cor preta. Garantia
mínima de 12 meses ou do fabricante se esta for maior.

Unidade í58

20 CAIXA DE CABO UTP CATEGORIA 5e:
Cabo UTP Categoria mínima 5e; Cabo de rede com
marcação Metro a Metro; 4 pares; Caixa com no mÍnimo 305
Metros de cabo; Cor:Azul. Garantia mínima de 03 meses ou
do fabricante se esta for maior.

Unidade 20

21 CONECTOR MACHO RJ45 CAT 5e Unidade
22 CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5e Keystone Unidade
23 CAIXA DE SOBREPOR RJ45 COM 2 (DUAS) SA|DAS. Unidade
24 PASTA TERMICA BRANCA, EM POTE DE 3Og:

Utillzada para impedir o superaquecimento dos
componentes docomputador.

Unidade 20

25 PASTA TÉRMICA PRATA, EM POTE DE 3Og:
lndicada para uso onde haja necessidade de eliminação de
calor.

Unidade 20,

26

a condutividade
fuligem, oleosidade

de conexões
e umidade.

LIMPA GONTATO:
ldeal para recuperar
eletrônicas removendo

Unidade 10

27 FONTE DE ALIMENTAÇAO ATX:
Potência real de 500w; Voltagem 110V I 220V chaveada.
Garantia mínima de 03 meses ou do fabricante se esta for
maior.

Unidade 56

28 MULTIMETRO:
Medições De Tensão Contínua E Alternada, Corrente
Contínua, Resistor, Transistores E Diodos; Multímetro
Com Visor Em Cristal Líquido (Lcd); Tensão Contínua
(Dcv): 200mv, 2.000mv, 20v, 200v E 1.000v; Tensão
Alternada (Acv): 200v E 750v; Corrente Contínua (Dcma):
200u, 2.000uA, 20ma, 200ma E 10A; Resistor(Ohm):

Unidade 06
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200ohm, 2.000ohm, 20kohm, 200kohm E 2.000kohm;
Transistor (Hfe): Npn/Pnp. Garantia mínima de 12 meses ou
do fabricante se esta for maior.

29 CABO USB IMPRESSORA:
lnterface USB 2.0 no mínimo; Comprimento mínimo de 3
Metros. Garantia mínima de 03 meses ou do fabricante se
esta for maior.

Unidade 105

30 FONTE UNIVERSAL NOTEBOOK:
Cabo De Força, Bivolt Automático; Proteções Contra
Carga Excessiva, Alta Potência E Curto circuito; Tensão
De Entrada: 110v-220v (50/60h2). Garantia mínima de 12
meses ou do fabricante se esta for maior.

Unidade 22

31 MEMORIA RAM DDR4 4GB:
Desempenho de 4GB; Tipo DDR4; Frequência de 2400MHz
ou superior. Garantia mínima de 12 meses ou do fabricante
se esta for maior.

Unidade 42

32 MEMORIA RAM DDR4 8GB:
Capacidade de 8GB; Tipo DDR4; Velocidade de 2400 MHz
ou superior. Garantia mínima de 12 meses ou do fabricante
se esta for maior.

Unidade 42

33 MEMORIA RAM DDR4 8GB PARA NOTEBOOK:
Memória exclusiva para notebook; Capacidade de 8GB;
Tipo DDR4; Velocidade de 2400 MHz ou superior. Garantia
mínima de 12 meses ou do fabricante se esta for maior.

Unidade 18

34 HD EXTERNO PORTATIL lTB:
Armazenamento mínimo de 1TB; USB 3.0. Garantia mínima
de 12 meses ou do fabricante se esta for maior.

Unidade 10

35 TESTADOR DE CABOS:
Conexões: RJ11, RJ45, USB, BNC; LEDs de indicação;
Verifica conectado e cruzado; Leitura rápida com resposta;
Sem conexão e curto-circuito; lndica bateria fracai Aviso
sonoro diferenciado. Garantia mínima de 12 meses ou do
fabricante se esta for maior.

Unidade 6

36 BATERIA DE LITIO 3V CR 2032:
Tipo pastilha (utilizada em placa mãe); Tensão
Capacidade 220mAh; Dimensões 20mm (diâmetro)
mm (espessura). Garantia do fabricante.

3V;
x 3,2

Unidade 10

37 KrT FERRAMENTA DE NO MINIMO 42 PEÇAS:
Para manutenção de PC, com maleta; Garantia mínima
de 03 meses ou do fabricante se esta for maior.

Unidade 6

38 Álcool rsopRopiLtco coM Blco DosADoR,
FRASCO G/ SOOML:
Para limpeza em eletrônica, placas de circuito,
mecanismos, eletro-eletrÔnicos, gravadores, leitores
ópticos. etc.

Unidade 10
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5 - DOTAçÃO OnçeMENTÁRrA

5.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelo orçamento
fixado na Lei Orçamentária anual de 2022.

6. VIGÊNCIA DO GONTRATO

6.1. O Prazo de Vigência_será de 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas
prorrogável nos termos da legislação Vigente,

7. DAS OBRTGAçÕES Oe CONTRATADA

39 FILTRO DE LINHA:
5 tomadas no mínimo. Com plugue e tomadas nova norma
- NBR14136; Bivolt. Garantia mínima de 03 meses ou do
fabricante se esta for maior.

Unidade 30

40 ADAPTADOR DE TOMADA:
Adaptador de tomada 2p*t de PADRÃO NOVO para
ANTIGO de 154/250v

Unidade 50

41 ADAPTADOR DE TOMADA:
Adaptador de tomada 2p+t de ANTIGO para PADRÃO
NOVO de 15N250v. Deve suportar na entrada pinos
redondos ou chatos e não deve possuir limitadores.

Unidade 50

42 EXTENSOR USB MACHO X FEMEA:
Comprimento mínimo de 01 (um) metro

Unidade 36

43 EXTENSÃO ELETRTCA 5 METROS:
Com no mínimo 03(três) tomadas cada de acordo com os
padrôes do INMETRO; Com cabo de pelo menos 05 (cinco)
metros; Bivolt. Garantia mínima de 03 meses ou do
fabricante se esta for maior.

Unidade 32

44 EXTENSAO ELETRIGA 1O METROS:
Com no mínimo 03(três) tomadas cada de acordo com os
padrões do INMETRO; Com cabo de pelo menos 10 (dez)
metros; Bivolt. Garantia mínima de 03 meses ou do
fabricante se esta for maior.

Unidade 32.

45 PATCH CORD CAT 5E . AZUL:
Cabo UTP categoria 5e; RJ-45 nas duas extremidades;
comprimento máximo do cabo de 1 (um) metro; 4 pares
trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu,
24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa
externa em PVC não propagante a chama. Garantia mínima
de 03 meses ou do fabricante se esta for maior.

100
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7.í. Durante a Vigência com contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às
requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCh, a partir da solicitação
através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.
7.2. A CONTRATADA da Ata deverá entregar juntamente com os equipamentos, as
respectivas documentações técnicas, que contemplem as atividades de instalação, a
compreensão completa do uso, customização e configuração dos equipamentos para
que se possa verificar o perfeito funcionamento dos mesmos.
7.3. Após a entrega, o contratante disporá de um período de até 5 (cinco) dias úteis para
testes, quando, então, verificará se os equipamentos atendem completamente todos os
quesitos e condições do Contrato, compreendendo a comprovação do seu perfeito
funcionamento e verificação, bem como, se a marca e modelo correspondem àquelas
discriminadas na proposta.
7.4. Caso algum equipamento não corresponda ao exigido, ao ofertado na proposta e
ao estabelecido no Contrato, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo
de 03 (três) dias úteis, contados da data da notificação expedida pelo órgão contratante,
a sua substituição.

8. DAS OBRTGAÇOES OA CONTRATANTE

8.1. Responsabilizar-se pela lavratura daAta e respectivo contrato seforo caso, com
base nas disposiçôes da Lei 8.666/93 e suas alterações,
8.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
8.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por
esta atribuição.
8.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigaçôes
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na prestação.
8.5. Serão considerado para efeito de pagamento as compras efetivamente realizadas
pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

9. DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

9.í. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal
de Santa lzabel do Pará, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à Contratada as

seguintes sanções:
9.2. AdveÉência, que será aplicada através de notificação, mediante contra recibo

do representante legal da empresa, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis

para que a Contratada apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas

mediante crivo da Administração;
9.3. Multa de O,2o/o (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e/ou por

descumprimento das obrigações parciais estabelecidas neste edital, até o máximo

de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor do material/serviço não entregue/prestado,

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicado

oficialmente;
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9.4. Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor do material/serviço não

entregue/prestado, no caso de inexecução total ou parcial do objeto, recolhida no

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de

indenização dos prejuízos porventura causados a Secretaria Municipal de

Administração, Planejamento e Finanças de Santa lzabel do Pará.

9.5. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo

de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa,

enquanto perdurar os motivos determinantes da puniçâo ou até que seja promovida

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

9.6. Recusar a assinatura da Nota de Empenho da Despesa ou contrato;

9.7. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar

documentação falsa;
9.8. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

9.9. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado;

9.í0. Comportar-se de modo inidôneo;

9.1í. Cometer fraude fiscal.
9.12. O atraso injustificado na execução do contrato, conforme estipulado no Edital, por

período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato, podendo

ser convocada a 2a colocada na licitação e assim sucessivamente, sem prejuízo das

penalidades previstas no contrato e medida judiciais cabíveis, obedecido o
contraditório e a ampla defesa.

9.13. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da empresa ou, na

impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação

oficial e, caso não cumpridas, serão cobradas judicialmente, obedecido o

contraditório e a ampla defesa.
9.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem

prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

10. DAS GARANTIAS

10.í. Garantia financeira da execução:

10.1.L Não será exigida garantia de execução para esta contratação.

10.2. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional:

10.2.1.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal,

será de, no mínimo, 12 (doze) meses para todos os itens contado a partir do
primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto
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contratado, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo
fabricante.

10.2.1.2. A substituição do produto acarretará a renovação da garantia conforme os
prazos descritos no subitem acima, 10.2.1.1.

10.2.1.3. A empresa deverá fornecer ceÉificados de garantia, por meio de
documentos próprios, ou anotação impressa ou carimbada na Nota Fiscal
respectiva

10.2.1.4. A CONTRATADA deve possuir canal de comunicação para abertura dos
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos
constando a descrição do problema.

10.2.1.5. A empresa deverá disponibilizat em caso de vício no produto a logística
reversa para envio a assistência técnica e retorno da mercadoria no período de
garantia, sem ônus ao remetente.

10.2.1.6. A cobertura do suporte do equipamento deverá ser I (oito) horas por dia,
5 (cinco) dias por semana.

10.2.1.7. Os reparos só poderão ocorrer por um técnico qualificado e devidamente
identificado como funcionário da empresa fornecedora dos equipamentos ou por

terceirizada comprovada por contrato, podendo também a mesma optar pela

simples substituição do equipamento por outro exatamente igual ou com
características e capacidade superiores.

10.2.1.8. O início do atendimento deverá ocorrer no prazo de24 (vinte e quatro)

horas úteis, contadas a partir da data da solicitação.
10.2.1.9. O término do reparo ou troca do equipamento deverá ocorrer no prazo de

168 (cento e sessenta e oito) horas úteis, contados a partir do início do
atendimento.

10.2.1.10. A assistência técnica do fabricante deve estar em território brasileiro,
preferencialmente, na região metropolitana de Belém/PA.

10.2.1.11. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos
em perfeitas condiçôes de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o
Contratante.

10.2.1.12. A garantia abrange arealização da manutenção corretiva dos bens pela

própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada,
de acordo com as normas técnicas específicas.

10.2.1.13. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os

defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a

realizaçáo de ajustes, reparos e correçÕes necessárias.
10.2,1.14. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da

garantia devórão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais,
que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos

das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
10.2.1,15. Decorrido o prazo para reparos e substituiçÕes sem o atendimento da

solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada,

fica o Ôontratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os

reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a
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exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato
acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

10.2.1.16. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo
depois de expirada a vigência contratual.

10.2,1.17. Paraositens1,2,4,5,6, 10, 11, 12, 13 el4osserviçosdeassistência
poderão ser na modalidade denominada "on site" (no local), devendo o
fornecedor informar com antecedência os procedimentos necessários.

íí.RESPONSABILIDADE PELO TERMO DE REFERÊruCN

11.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Setor de lnformática do

Municipio, com o suporte técnico da Assessoria Jurídica, estando em consonância

com as disposições legais aplicáveis, e a necessidade de conveniência deste órgão,

e integra o presente processo administrativo'

Santa lzabel do Pará, 07 de outubro de 2022.

BRENO ALMEIDA
Responsável pelo Sefor de lnformática

Página 16 de 16



Ó'ot'u»§ 'ê,ês e'
4No-..- c,
;"-. §i

Qr, ,, "à9
PREFETTURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

A

Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças

Assunto: Aquisição, sob demanda, de equipamentos de informértica, a fim de atender às

necessidades de todas as secretarias que compõem a administração pública municipal de

Santa lzabel doParâ.

Venho por meio deste, encaminhar o presente processo com vistas àrcalizaçdo

dos procedimentos necessários, conforme legislação vigente, visando atender as demandas

das secretarias e fundos municipais no que se refere a aquisição de material de construção,

hidráulico, ferramentas e equipamentos, após retomem a este Gabinete para autorizaçáo.

Gabinete do Prefeito, 13 de outubro de2022.

Evandro Barros Watanabe
Prefeito Municipal^
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exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato
acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

10.2.1.16. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo
depois de expirada a vigência contratual.

10.2.1.17. Para os itens 1,2,4,5,6, 10, 11, 12, 13 e 14 os serviços de assistência
poderão ser na modalidade denominada "on site" (no local), devendo o
fornecedor informar com antecedência os procedimentos necessários.

11. RESPONSABILIDADE PELO TERMO DE REFENÊTICN

11.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Setor de lnformática do
Município, com o suporte técnico da Assessoria Jurídica, estando em consonância
com as disposições legais aplicáveis, e a necessidade de conveniência deste órgão,
e integra o presente processo administrativo.

Santa lzabel do Pará, 07 de outubro de 2022.

SETOR DE INFORMÁTICA
PMSIP
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