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1. DO OBJETO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  EQUIPAMENTOS 

DE INFORMÁRTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS 

E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA, conforme especificações e 

quantidades estimadas constantes no Termo de Referência. 

 

 Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços 

nas empresas públicas e privadas. No governo, boa parte dos processos de trabalho já opera em sistemas de 

informação. Além disso, os microcomputadores são amplamente utilizados para a operação das atividades 

administrativas das unidades nos órgãos públicos.  

 

 Como acontece com a maioria das tecnologias, as estações de trabalho (desktops) e computadores 

portáteis (notebooks) sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, 

imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das informações de forma 

profícua.  

 A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo 

em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados e, por 

reflexo, aos cidadãos. 

 

       SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 

A solicitação justifica-se em decorrencia das necessidades de aquisição dos supracitados objetos, para o 

pleno funcionamento das atividades diárias desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente necessita de equipamentos e suprimentos de informática para a 

execução de várias atividades: esta trabalha diariamente com a fiscalização, necessitando fazer 

impressoes e digitações e armazenamento de mídias tanto na zona urbana como necessita fazer 

semanalmente viagens para autuações e fiscalizações na zona rural, necessita também desses suportes 

para executar palestras de educação ambiental feita em escolas, comunidades etc, tendo também  o 

licenciamento de vários empreendimentos desta municipalidade a ultizar esses equipamentos aqui 

citados. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL: 

A futura aquisição dos bens elencados na planilha de referência anexa se faz necessária para a melhoria 

das condições nos trabalhos administrativos executados na Prefeitura e secretarias vinculadas onde 

atualmente, a utilização de computadores, impressoras e demais itens que compõem esta solicitação, são 

indispensáveis para a celeridade e prestação de serviços de maior qualidade, havendo a necessidade, 

aquisição de novos equipamentos para substituição aos antigos, pois muito equipamentos em uso hoje nos 

órgãos, estão tecnologicamente defasados, não sofreram upgrade necessário, possuem baixo desempenho 

para as demandas atuais e apresentam falhas de hardware, software, dispositivos de entrada (mouse e 

teclado) e saída (monitores de vídeo). Nos últimos anos a informática tomou-se uma ferramenta 

fundamental para a execução dos serviços na Administração Pública, pois boa parte dos processos de 

trabalho já operam em sistemas de informação. Outrossim, os computadores são amplamente utilizados 

para a operação das atividades diárias nas unidades dos órgãos públicos. E certo, também, que essas 
inovações têm aliado a celeridade no desempenho das atividades diárias de trabalho a instrumentos de 

2. JUSTIFICATIVA 
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controle, que propiciam ações qualitativas e de segurança, a tecnologia tem se tornado a grande parceira 

no desenvolvimento e modernização das corporações, sejam públicas ou privadas. As facilidades desses 

artefatos de trabalho, compostos de elementos e interfaces mais acessíveis, permitem, aos usuários, a 

realização das tarefas de forma rápida, segura e intuitiva. Os equipamentos que serão adquiridos por este 

processo licitatório, são indispensáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças, bem como a melhoria de atendimento ao cidadão que necessita dos serviços 

ofertados pela referida secretaria, bem como à otimização de processos governamentais voltados às boas 

práticas de gestão e governança. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

          A solicitação justifica-se em decorrencia das necessidaes de aquisição dos supracitados 

objetos, os quais são fundamentais para o pleno funcionamento das atividades diárias desta Secretaria 

Municipal de Educação assim como das Escolas que compõem esta Rede Muncipal de Ensino, visto que 

como mantenedora, esta SEMED precisa atender às necessidades geradas pelas demandas das 

solicitações das Unidades de Ensino na realização das suas tarefas administrativas, funcionais e 

pedagogicas referentes às demandas emanadas  

 Sendo assim, para darmos conta do desenvolvimento das atividades exigidas pelo atual 

momento, no que dis respeito a informatização da Secretaria e Escolas, se faz impresindível a aquisição 

dos equipamentos e informática ( computadores , impressoras, etc..) conforme relacionados que, por 

suas características, passarão a compor o patrimônio desta secretaria sendo indispensáveis para que as 

ações administrativas e pedagógicas sejam realizadas. Urge a necessidade de tais aquisições pelo fato de 

as Unidades de Ensino e os Departamentos que compõem os prédios desta secretaria, estarem sem os 

respectivos materiais. Outrossim, justifica-se a aquisição de tais materiais pelo fato de tanto as escolas 

pertencente aos polos já citados como os proprios departamentos e divisões da Secretaria Municipal de 

Educação não disponibilizarem de tais equipamentos tão necessários à realização dos trabalhos 

administrativos, por meio dessas mesmas razões, justificam-se as aquisições dos demais materiais 

imprescindíveis para que se ofereça a comunidade escolar atendimento digno e eficiente, tendo em vista 

a ausência destes materiais no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação para distribuir às 

escolas da rede, bem como, aos departamentos agregados à esta Secretaria. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Considerando que a informatização dos serviços de saúde se faz necessário para o bom desempenho dos 

programas que ali estão em uso e a necessidade de implantação do prontuário eletrônico em nossas UBS 

e Hospital Municipal. 

A Secretaria Municipal de Saúde, dentro de suas obrigações em prestar serviços de Gestão de Saúde 

Pública de qualidade, conforme solicitação do Ministério da Saúde para implantação de todos os 

Programas da Rede do Município de São Sebastião da Boa Vista, vem através deste termo de referência 

descrever toda necessidade de aquisição de equipamentos de informática, para a garantia da 

continuidade e funcionamento dos serviços de controle, avaliação, regulação em saúde, bem como 

promover realização de atividades e serviços do sistema de informação em saúde, melhorias dos 

registros de indicadores e processos administrativos. 

A aquisição de equipamentos de informática é de fundamental importância para os trabalhos executados 

pela Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista e setores vinculados, tanto as UBS, 

Hospital Municipal e Unidades Administrativas, pois garantem agilidade nos trabalhos, e 

consequentemente facilita e melhora a qualidade dos atendimentos, diários nos referidos órgãos 
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públicos, outrossim entendemos que é imprescindível ao bom desempenho dos trabalhos administrativos 

executados pelos funcionários que atuam na Secretaria de Saúde, UBS e Hospital a utilização de 

computadores e outros equipamentos de informática, onde se armazenam informações indispensáveis 

para o funcionamento  e organização da administração  pública 

 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 

Os equipamentos de informática que serão adquiridos por esta solicitação, são imprescindíveis para 

atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, bem como a melhoria de 

atendimento ao cidadão que necessita dos serviços ofertados pela referida secretaria, bem como à 

otimização de processos governamentais voltados às boas práticas de gestão e governança. 

Cientes da insuficiência de aparelhamentos necessários para o bom fluxo dos serviços, o presente termo 

de referência visa contemplar os órgãos, utilizando-se de equipamentos do tipo, computadores desktop, 

periféricos e peças para manutenção dos já existentes. 

Promover ainda a atualização do parque de hardware da Secretaria Municipal de Assistência Social em 

conformidade com as novas realidades tecnológicas, para assim, otimizar a infraestrutura básica de 

comunicação de dados, necessária para o bom e pleno funcionamento de todos os serviços de Tecnologia 

da Informação. 

Os equipamentos contidos neste termo de referência, além do caráter estratégico, também visam atender 

as necessidades da Rede Municipal de Assistência Social através da melhoria da qualidade da gestão, 

otimizando seus processos organizacionais e proporcionando melhores condições de trabalho aos 

servidores municipais.  

Dessa forma, levando em consideração toda a explanação realizada sobre a escassez dos materiais de 

informática, e a importância deles para a otimização dos serviços da SEMAS, solicitamos que os itens 

abaixo relacionados sejam adquiridos a fim de garantir o acesso aos direitos das famílias em 

vulnerabilidade socioeconômica e qualidade de trabalho para os servidores do SUAS. 
 

 

3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela Lei nº 8.666, de 21 de junho  de 1993 e 

suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

 

 

4.1. Especificações dos Produtos. 

 

 

 

 

 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANT. 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR  TOTAL  

1 

Cabo de Rede CAT6 CMX CX 305m Azul 62154                                                  
Especificações: Aplicação: Redes, Cor: Azul, Impedância: 
100±15% Ohms, Revestimento: PVC Retardante a Chama, 
Condutor: Cobre, Diâmetro: 6mm, Temperatura de Instalação: 
0ºC a 50ºC, Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 80ºC, 
Temperatura de Operação: -20ºC a 60ºC, Desequilíbrio Resistivo 
Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 
20ºC: 93,8 Ohms/km, Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 
56pF/m, Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 
3,3pF/m, Impedância Característica: 100±15% Ohms, Atraso de 
Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz, Diferença Entre o 
Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m, Prova de Tensão 
Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s, Velocidade de 
Propagação Nominal: 68%. -CP 

CX 100  R$               918,30  
 R$                     

91.830,00  

2 

Cabo de Rede CAT6 CMX CX 305m Azul 62154                                                  
Especificações: Aplicação: Redes, Cor: Azul, Impedância: 
100±15% Ohms, Revestimento: PVC Retardante a Chama, 
Condutor: Cobre, Diâmetro: 6mm, Temperatura de Instalação: 
0ºC a 50ºC, Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 80ºC, 
Temperatura de Operação: -20ºC a 60ºC, Desequilíbrio Resistivo 
Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 
20ºC: 93,8 Ohms/km, Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 
56pF/m, Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 
3,3pF/m, Impedância Característica: 100±15% Ohms, Atraso de 
Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz, Diferença Entre o 
Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m, Prova de Tensão 
Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s, Velocidade de 
Propagação Nominal: 68%. - CR 

CX 33  R$               918,30  
 R$                     

30.303,90  

3 

Computador Desktop I3 Completo 
 Especificação: Processador:Intel® Core™ i3-10100 (3.6 GHz 
até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core,10ª geração), Memória: 
8GB, Expansível até 64GB, Armazenamento: SSD de 256GB, 
Placa de vídeo: Placa gráfica integrada Intel® Graphics, Sistema 
operacional: Microsoft Windows 10 PRO Professional 64 bits 
(licença OEM de uso permanente) ou versão superior, no idioma 
Português do Brasil (Os equipamentos deverão sair de fábrica 
com o sistema operacional, pré- instalado), Fonte: ATX ou BTX, 
Monitor Minimo 19"   Teclado: multimída USB em português 
padrão ABNT2, Mouse: Mouse preto óptico USB, Unidade óptica: 
Tray load DVD Drive (lê e grava em DVD / CD), Wireless: Placa 
de rede 802.11ac (WiFi 2x2) + Bluetooth 5.0, Gabinete: projeto 
tool-less. - CP 

UND 162  R$            3.053,63  
 R$                  

494.688,06  

4 

Computador Desktop I3 Completo 
 Especificação: Processador:Intel® Core™ i3-10100 (3.6 GHz 
até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core,10ª geração), Memória: 
8GB, Expansível até 64GB, Armazenamento: SSD de 256GB, 
Placa de vídeo: Placa gráfica integrada Intel® Graphics, Sistema 
operacional: Microsoft Windows 10 PRO Professional 64 bits 
(licença OEM de uso permanente) ou versão superior, no idioma 
Português do Brasil (Os equipamentos deverão sair de fábrica 
com o sistema operacional, pré- instalado), Fonte: ATX ou BTX, 
Monitor Minimo 19"   Teclado: multimída USB em português 
padrão ABNT2, Mouse: Mouse preto óptico USB, Unidade óptica: 
Tray load DVD Drive (lê e grava em DVD / CD), Wireless: Placa 
de rede 802.11ac (WiFi 2x2) + Bluetooth 5.0, Gabinete: projeto 
tool-less. - CR 

UND 53  R$            3.053,63  
 R$                  

161.842,39  
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5 

Computador Desktop I5 Completo                                                                                        
Especificação:  Processador: Intel® Core™ i5-10400, Memória: 
8GB (Expansível até 64GB), 500GB HD, Armazenamento: SSD de 
240GB, Placa de vídeo: Placa gráfica integrada, Sistema 
operacional: Microsoft Windows 10 Professional 64 bits (licença 
OEM de uso permanente) ou versão superior, no idioma 
Português do Brasil (Os equipamentos deverão sair de fábrica 
com o sistema operacional, pré- instalado), Monitor minimo 19" 
Fonte: ATX ou BTX, Teclado: multimída USB em português 
padrão ABNT2, Mouse: Mouse preto óptico USB, Unidade óptica: 
Tray load DVD Drive (lê e grava em DVD / CD), Wireless: Placa 
de rede 802.11ac (WiFi 2x2) + Bluetooth 5.0, Gabinete: projeto 
tool-less, que não necessite de ferramentas para abertura da 
tampa do gabinete, remoção de periféricos. -CP 

UND 136  R$            4.089,26  
 R$                  

556.139,36  

6 

Computador Desktop I5 Completo                                                                                        
Especificação:  Processador: Intel® Core™ i5-10400, Memória: 
8GB (Expansível até 64GB), 500GB HD, Armazenamento: SSD de 
240GB, Placa de vídeo: Placa gráfica integrada, Sistema 
operacional: Microsoft Windows 10 Professional 64 bits (licença 
OEM de uso permanente) ou versão superior, no idioma 
Português do Brasil (Os equipamentos deverão sair de fábrica 
com o sistema operacional, pré- instalado), Monitor minimo 19" 
Fonte: ATX ou BTX, Teclado: multimída USB em português 
padrão ABNT2, Mouse: Mouse preto óptico USB, Unidade óptica: 
Tray load DVD Drive (lê e grava em DVD / CD), Wireless: Placa 
de rede 802.11ac (WiFi 2x2) + Bluetooth 5.0, Gabinete: projeto 
tool-less, que não necessite de ferramentas para abertura da 
tampa do gabinete, remoção de periféricos.  CR 

UND 45  R$            4.089,26  
 R$                  

184.016,70  

7 

Conector RJ45 CAT6 Macho                                                                                               
Especificações: BANHO DE OURO PACOTE 100 PÇS. uso em 
Redes Cat6 10/100/1000; Características: - Modelo: LK-
MOD8X8C6 Especificações: - Alta qualidade e desempenho - 
Contatos do conector com banho de ouro, - Suporta conexões de 
até 1000 Mbps - Suporta Condutores em cobre 23 á 26 AWG - 
Não necessita de alicate de crimpagem especial, qualquer alicate 
comum crimpa - Peça única sem guias. – EXCLUSIVO ME/EPP 

PCT 225  R$               296,90  
 R$                     

66.802,50  

8 

Fonte de alimentação para PC                                                                                           
Especificação:  Potência de saída de 600W. Tipo de fonte ATX. 
Com certificação de eficiência 80 Plus White. Diâmetro do 
ventilador de 120mm. Refrigeração por ar.  Transforma energia. 
- CP 

UND 195  R$               414,75  
 R$                     

80.876,25  

9 

Fonte de alimentação para PC                                                                                           
Especificação:  Potência de saída de 600W. Tipo de fonte ATX. 
Com certificação de eficiência 80 Plus White. Diâmetro do 
ventilador de 120mm. Refrigeração por ar.  Transforma energia 
- CR. 

UND 65  R$               414,75  
 R$                     

26.958,75  

10 

HD Disco sólido interno SSD Plus 1TB  
Especificação: Tamanho de 2.5 ". É compatível com Windows. 
Interface de conexão: SATA III. Adequado para PC e Notebook - 
CP. 

UND 170  R$               563,54  
 R$                     

95.801,80  

11 

HD Disco sólido interno SSD Plus 1TB  
Especificação: Tamanho de 2.5 ". É compatível com Windows. 
Interface de conexão: SATA III. Adequado para PC e Notebook - 
CR 

UND 56  R$               563,54  
 R$                     

31.558,24  

12 
HD Externo Portátil - 1TB                                                                                                         

Especificações: 2.5 Portátil Slim + Cabo Usb  - CP 
UND 153  R$               429,35  

 R$                     
65.690,55  

13 
 HD Externo Portátil - 1TB                                                                                                         

Especificações: 2.5 Portátil Slim + Cabo Usb - CR 
UND 51  R$               429,35  

 R$                     
21.896,85  

14 
HD Externo Portátil - 500Gb                                                                                                

Especificações: 2.5 Portátil Slim + Cabo Usb  EXCLUSIVO 
ME/EPP 

UND 202  R$               271,12  
 R$                     

54.766,24  
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15 
HD SSD Disco sólido interno NV1  500GB                                                                   

Especificação: Compatível com Windowns -CP 
UND 170  R$               400,00  

 R$                     
68.000,00  

16 
HD SSD Disco sólido interno NV1  500GB                                                                   

Especificação: Compatível com Windowns - CR 
UND 56  R$               400,00  

 R$                     
22.400,00  

17 

Impressora Multifuncional a Laser                                                                                  
Especificação: Monocromática, Velocidade de impressão de 40 
páginas por minuto, Toner inicial de alto rendimento para 8.000 
pag ADF para 40 folhas.  bandeja com capacidade de papel de 
250 folhas, ADF de 40 páginas e frente e verso automático na 
impressão.  - CP 

UND 77  R$            4.513,30  
 R$                  

347.524,10  

18 

Impressora Multifuncional a Laser                                                                                  
Especificação: Monocromática, Velocidade de impressão de 40 
páginas por minuto, Toner inicial de alto rendimento para 8.000 
pag ADF para 40 folhas.  bandeja com capacidade de papel de 
250 folhas, ADF de 40 páginas e frente e verso automático na 
impressão. - CR 

UND 25  R$            4.513,30  
 R$                  

112.832,50  

19 

Impressora Multifuncional Ecotank                                                                               
Especificação: imprime, copia e digitaliza, imprime até 4.500 
páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de 
garrafas de reposição, tecnologia EcoFit. - CP 

UND 108  R$            2.169,89  
 R$                  

234.348,12  

20 

Impressora Multifuncional Ecotank                                                                               
Especificação: imprime, copia e digitaliza, imprime até 4.500 
páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de 
garrafas de reposição, tecnologia EcoFit.- CR 

UND 36  R$            2.169,89  
 R$                     

78.116,04  

21 

Monitor LED 19" 
Especificação: monitor 20MK400H apresenta uma tela de 19 5" 
em uma resolução de 1366x768 além da tela LED HD, 
Conectores de Entrada: VGA, DisplayPort, Ajustes da Posição do 
Visor: Inclinação, Revestimento de Tela: Anti-ofuscamento, 3H 
Hard Coating, Padrões de conformidade: Plug and Play, DDC/CI, 
RoHS, CECP. - CP 

UND 69  R$               874,35  
 R$                     

60.330,15  

22 

Monitor LED 19" 
Especificação: monitor 20MK400H apresenta uma tela de 19 5" 
em uma resolução de 1366x768 além da tela LED HD, 
Conectores de Entrada: VGA, DisplayPort, Ajustes da Posição do 
Visor: Inclinação, Revestimento de Tela: Anti-ofuscamento, 3H 
Hard Coating, Padrões de conformidade: Plug and Play, DDC/CI, 
RoHS, CECP.- CR 

UND 23  R$               874,35  
 R$                     

20.110,05  

23 
Mouse Óptico                                                                                                                                         

Especificações:  USB, cor: Preto,  velocidade de 1200DPI, 
ergonômico.- EXCLUSIVO ME/EPP. 

UND 259  R$                  35,73  
 R$                       

9.254,07  

24 

Nobreak Bivolt, 1200 VA. 
Especificação: Potência: 1200VA, Bateria interna: 12 Vdc / 7 
Ah, Função Dc start, Carregamento automático mesmo com o 
aparelho desligado, Níveis de proteção (Contra sobrecarga nas 
tomadas de saída / Contra curto-circuito nas tomadas de saída/ 
Contra sobrecarga na entrada de rede/ Contra 
sobreaquecimento no inversor/ Contra sub e sobretensão da 
rede elétrica/ Contra descarga total e sobrecarga da bateria/ 
Alarmes sonoros: avisam sobre as condições do NoBreak e da 
rede elétrica) Partida a frio: pode ser ligado mesmo na ausência 
da rede elétrica, usando a energia das baterias, Voltagem de 
saída: 115 V, Voltagem de entrada: AC 115/220 V, Conectores 
de saída: 8 x Energia NBR 14136. -CP 

UND 216  R$            1.163,62  
 R$                  

251.341,92  
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25 

Nobreak Bivolt, 1200 VA. 
Especificação: Potência: 1200VA, Bateria interna: 12 Vdc / 7 
Ah, Função Dc start, Carregamento automático mesmo com o 
aparelho desligado, Níveis de proteção (Contra sobrecarga nas 
tomadas de saída / Contra curto-circuito nas tomadas de saída/ 
Contra sobrecarga na entrada de rede/ Contra 
sobreaquecimento no inversor/ Contra sub e sobretensão da 
rede elétrica/ Contra descarga total e sobrecarga da bateria/ 
Alarmes sonoros: avisam sobre as condições do NoBreak e da 
rede elétrica) Partida a frio: pode ser ligado mesmo na ausência 
da rede elétrica, usando a energia das baterias, Voltagem de 
saída: 115 V, Voltagem de entrada: AC 115/220 V, Conectores 
de saída: 8 x Energia NBR 14136. - CR 

UND 71  R$            1.163,62  
 R$                     

82.617,02  

26 

Notebook Intel Core I3                                                                                                                 
Especificação: Tela 15.6", sistema operacional windows 11, 
memória Ram 8GB, SSD de 256 GB, Processoador I3 de 10ª 
geração ou superior. Conexões via Bluetooth.voltagem Bivolt. - 
CP 

UND 48  R$            3.873,75  
 R$                  

185.940,00  

27 

Notebook Intel Core I3                                                                                                                 
Especificação: Tela 15.6", sistema operacional windows 11, 
memória Ram 8GB, SSD de 256 GB, Processador I3 de 10ª 
geração ou superior. Conexões via Bluetooth.voltagem Bivolt. - 
CR 

UND 15  R$            3.873,75  
 R$                     

58.106,25  

28 

Notebook Intel Core I5                                                                                                                 
Especificação: Tela 15.6" sistema operacional windows 11, 
memória Ram 8GB, SSD de 256 GB, Processador I5 de 10ª 
geração ou superior. Conexões via Bluetooth.voltagem Bivolt. - 
CP 

UND 52  R$            4.731,08  
 R$                  

246.016,16  

29 

Notebook Intel Core I5                                                                                                                 
Especificação: Tela 15.6" sistema operacional windows 11, 
memória Ram 8GB, SSD de 256 GB, Processoador I5 de 10ª 
geração ou superior. Conexões via Bluetooth.voltagem Bivolt. - 
CR 

UND 17  R$            4.731,08  
 R$                     

80.428,36  

30 

Notebook Intel Core I7                                                                                                                  
Especificação: Tela 15.6" sistema operacional windows 11, 
memória Ram 8GB, SSD de 256 GB, Processoador I7 de 10ª 
geração ou superior. Conexões via Bluetooth.voltagem Bivolt. - 
CP 

UND 54  R$            5.464,57  
 R$                  

295.086,78  

31 

Notebook Intel Core I7                                                                                                                  
Especificação: Tela 15.6" sistema operacional windows 11, 
memória Ram 8GB, SSD de 256 GB, Processador I7 de 10ª 
geração ou superior. Conexões via Bluetooth.voltagem Bivolt.- 
CR 

UND 18  R$            5.464,57  
 R$                     

98.362,26  

32 

Projetor LCD Bivolt                                                                                                                                     
Especificação: 3LCD de 3 chips Brilho em Cores 3400 lumens, 
Resolução nativa 1024 x 768 (xga), Resolução máxima 1440 X 
900, Método de Projeção Frontal / Traseira / Teto Contraste até 
15000:1, Método de Projeção Matriz ativa tft de poli-silício, 
Conexões 1x usb-b; 1x hdmi; 1x Vídeo; 1x RS-232C; 1x Saída de 
Monitor; 1x Saída de Áudio, Tipo de lâmpada 210W uhe, Vida 
útil da lâmpada 6.000 horas (Padrão); 12.000 horas (Eco) 
Temperatura de Uso 5° a 35°C, Voltagem 100 – 240 V ac 10%, 
50/60 Hz, Dimensões do produto 302 x 249 x 87 mm Peso (kg) 
2.7 kg, Garantia 2 anos. - CP 

UND 54  R$            5.890,11  
 R$                  

318.065,94  

33 

Projetor LCD Bivolt                                                                                                                                     
Especificação: 3LCD de 3 chips Brilho em Cores 3400 lumens, 
Resolução nativa 1024 x 768 (xga), Resolução máxima 1440 X 
900, Método de Projeção Frontal / Traseira / Teto Contraste até 
15000:1, Método de Projeção Matriz ativa tft de poli-silício, 
Conexões 1x usb-b; 1x hdmi; 1x Vídeo; 1x RS-232C; 1x Saída de 
Monitor; 1x Saída de Áudio, Tipo de lâmpada 210W uhe, Vida 
útil da lâmpada 6.000 horas (Padrão); 12.000 horas (Eco) 
Temperatura de Uso 5° a 35°C, Voltagem 100 – 240 V ac 10%, 
50/60 Hz, Dimensões do produto 302 x 249 x 87 mm Peso (kg) 
2.7 kg, Garantia 2 anos. - CR 

UND 17  R$            5.890,11  
 R$                  

100.131,87  
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Roteador Wireless Dual Band Ac11 Alta Potência                                                 
Especificações:   Características: Suporta até 200 mb de acesso 
de fibra óptica, 5 antenas * 6 dBi reforçada abrangendo 120 
metros quadrados com três paredes 2.4g & g 5 usa o aumento 
do sinal módulo Beamforming Tecnologia de Rastreamento de 
Sinal Inteligente, Função de ajuste da força do sinal,Função de 
rede de controle de inundações Suporte de instalação online - 
CP 

UND 158  R$               567,37  
 R$                     

89.644,46  

35 

Roteador Wireless Dual Band Ac11 Alta Potência                                                 
Especificações:   Características: Suporta até 200 mb de acesso 
de fibra óptica, 5 antenas * 6 dBi reforçada abrangendo 120 
metros quadrados com três paredes 2.4g & g 5 usa o aumento 
do sinal módulo Beamforming Tecnologia de Rastreamento de 
Sinal Inteligente, Função de ajuste da força do sinal,Função de 
rede de controle de inundações Suporte de instalação online - 
CR 

UND 52  R$               567,37  
 R$                     

29.503,24  

36 

Switch 24 Portas 10/100/1000 
Especificações: Altura do produto 11 centímetros, Largura do 
produto 28 centímetros, Material Aço Peso do produto 3 kg, 
Dimensões do produto 44 x 28 x 11 cm; 3 Quilogramas - CP 

UND 92  R$               942,70  
 R$                     

86.728,40  

37 

Switch 24 Portas 10/100/1000 
Especificações: Altura do produto 11 centímetros, Largura do 
produto 28 centímetros, Material Aço Peso do produto 3 kg, 
Dimensões do produto 44 x 28 x 11 cm; 3 Quilogramas - CR 

UND 30  R$               942,70  
 R$                     

28.281,00  

38 
Teclado                                                                                                                                                  

Especificações: Conexão USB. Cor Preto, Padrão ABNT 2 
EXCLUSIVO ME/EPP 

UND 229  R$                  57,39  
 R$                     

13.142,31  

 

5.1. Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades 

estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da 

Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens acima especificados e 

forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos 

referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, alertamos que esta Administração não se 

encontra obrigada a adquirir previamente os produtos retromencionados, diante de tal fato o São Sebastião 

da Boa Vista - Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos 

licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte do Município de São Sebastião 

da Boa Vista. 

5.2. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve apenas 

como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

5.3. Os produtos licitados serão fornecidos ao Município de São Sebastião da Boa Vista, pelo valor 

aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor 

contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela empresa contratada da Ordem de 

Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade. 

5.4. O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da Ordem de Compra e/ou da 

Nota de Empenho expedidos pelo setor competente. 

5.5. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de São Sebastião da Boa 

Vista, através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos produtos e 

suas respectivas quantidades. 

5.6. Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja 

feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da 

majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os 

produtos negociados. 

 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS. 
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6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

6.1. Todos os equipamentos e seus componentes deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso 

anterior ou recondicionamento, e entregues em suas embalagens originais lacradas.  

6.2. A emissão do recebimento definitivo não eximirá a Contratada de suas responsabilidades, nem 

invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que órgão Contratante venha a fazer, baseada na 

existência de produto inadequado ou defeituoso, no prazo de garantia.  

6.3. Os produtos serão recebidos conforme a seguir: 

 a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de 

especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrada 

alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção;  

b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do produto precedida de 

avaliação técnica, envolvendo testes de funcionamento e verificação do cumprimento de todos os requisitos 

previstos na especificação técnica e, estando de acordo com a requisição emitida pela Contratante, será 

efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias da nota fiscal ou no documento 

auxiliar da NF-e.  

6.4. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e 

encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

 

7. DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

7.1. A garantia de funcionamento para todos os itens será conforme estabelecido no item 7.12, sem 

prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. A Contratada deverá 

descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante, quando houver.  

7.2. A garantia de funcionamento e assistência técnica será prestada, sem quaisquer ônus para a 

Contratante, executando as medidas necessárias para a conservação e os cuidados técnicos indispensáveis 

ao funcionamento regular e permanente dos equipamentos fornecidos, de acordo com o estabelecido na 

proposta comercial e no manual do fabricante.  

7.3. Não é permitido o recolhimento de unidades de armazenamento não voláteis (como unidades de disco 

rígido e unidades de estado sólido). Só serão aceitas peças e componentes novos e originais.  

7.4. Não constituem perda da vigência da Garantia a conexão ou instalação, nos equipamentos, de produtos 

de hardware, externos ou internos, e/ou de software de outros fornecedores ou fabricantes, desde que tal 

iniciativa não implique na inoperância do equipamento.  

7.5. A assistência técnica dos equipamentos será de responsabilidade da Contratada, inclusive no tocante 

aos custos, e será prestada, durante todo o prazo de garantia dos equipamentos, pela Contratada ou pela 

rede autorizada pelo fabricante para realizar assistência técnica em seus equipamentos.  

7.6. A assistência técnica será gratuita durante o período de garantia e utilizará apenas peças e 

componentes originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela Contratante.  

7.7. O suporte de serviços compreenderá a prestação de manutenção técnica em garantia e de suporte 

técnico quanto ao uso de recursos do equipamento e quanto à solução de problemas.  

7.8. A Contratada deverá disponibilizar número telefônico e e-mail para abertura de chamados de suporte 

técnico na Central de Atendimento do fabricante ou fornecedor.  

7.9 A Contratada não poderá, em nenhuma hipótese, negar-se a registrar nenhum chamado relacionado ao 

equipamento adquirido, ainda que se conclua, ao final, que a solução do incidente não seja de 

responsabilidade do fornecedor/fabricante.  

7.10 Para cumprimento desta cláusula, 90% (noventa por cento) dos chamados deverão ser atendidos 

dentro dos prazos estipulados.  

7.11. Por questões de segurança das informações armazenadas nas unidades de memória não voláteis 

(como unidades de disco rígido e unidades de estado sólido), nenhum destes componentes será retirado do 
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equipamento sem o prévio conhecimento e anuência da Contratante. Caso seja necessária a substituição da 

unidade, a Contratante irá retê-la para garantir a integridade e o sigilo dos dados armazenados, cabendo à 

Contratada, sem ônus para a Contratante, fornecer nova unidade de armazenamento, promover a 

desinstalação da danificada e a instalação de uma nova. 

7.12. A garantia dos produtos será 12 (doze) meses a contar da sua entrega no local especificado pelo órgão 

contratante, exceto para aqueles que possuam prazo de garantia mais curto por razões técnicas 

comprovadas; 

 

8 DO PAGAMENTO  

8.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos. 
8.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade 
discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
8.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a 
mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas  no prazo de seus 
vencimentos. 
 
9 VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

a. O prazo de validade da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da data de 

assinatura e os contratos oriundo da ARP, será até 31 de dezembro do exercicio vigente. 

 
10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

b) Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato; 

c) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas em licitação, devendo 

comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 

condições: 

d) Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, 

seguros, tarifas, tacas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer 

outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados; 

e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da 

CONTRATANTE; 

f) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, 

ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato; 

g) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

h) Entregar o produto, de acordo com os prazos (até 05 dias) e especificações constante neste termo. 

i) Providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, correção das deficiências apontadas pelo setor 

competente do Contratante;  
11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

a) Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com 

base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

b) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 

c) Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento do produto, através da unidade responsável por 

esta atribuição. 
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d) Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a    

contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

execução do objeto. 

e) Considerar para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela contratada e 

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

f)  Comunicar e Notificar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do objeto contratado.  
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