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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

Órgão: Câmara Municipal de Santarém – CMS 

CNPJ: 10.219.202/0001-82 

Endereço: Avenida Dr. Anysio Chaves, nº 1001, Aeroporto Velho 

CEP: 68030-290 

Cidade: Santarém-PA  

Fones: 21015152 

 

2. OBJETO 

2.1 Registro de Preços para contratação de empresa para futura aquisição de 

equipamentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Santarém, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. O objetivo desta contratação é registrar preços para eventual Aquisição de 

Equipamentos de Informática, para atender às necessidades da Câmara Municipal de 

Santarém, conforme quantitativos contidos neste Termo, objetivando a redução de custos 

de aquisição e armazenamento, bem como permitindo um melhor controle dos 

equipamentos. 

3.2. O quantitativo posto foi definido fundamentado em relação de necessidades expostas 

pelo Setor de TI da Câmara Municipal de Santarém. No entanto, não se pretende adquirir 

de uma só vez todo o material, até por questões orçamentárias. 

3.3. Objetiva-se: 

• Substituir computadores defasados, inserir computadores em setores e gabinetes 

que não têm o número de máquinas adequado ao seu trabalho; 

• Atender os setores com maior especificidade de trabalho e que exigem maior 

desempenho de processamento de computadores; 

• Atender os setores com maior mobilidade em suas atividades laborais; 

• Atender os setores com maior especificidade de trabalho e que exigem maior 

desempenho de processamento de computadores e mobilidade; 

• Atender os setores com maior fluxo de impressão e que necessitam 
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recorrentemente serviços de fotocópia e scanner; 

• Atender os setores que necessitam de grande volume de escaneamento; 

• Com a nova tecnologia SSD, os antigos HD estão ficando obsoleto, tal compra 

justifica-se para substituir os HD que apresentarem problemas; 

• Substituir os switches: T.I (central), Ala 01, Ala 02, Ala 03; 

• Aumentar área de cobertura de wi-fi e para substituir roteadores danificados e 

obsoletos; 

• Substituir monitores danificados e o restante ficar à disposição para eventual troca; 

• Equipar setores que precisam de 2 telas: Licitação pregão eletrônico, leitura de 

arquivos longos biblioteca, Jurídico; 

• Utilizar como cabo de dados nos computadores novos e para substituição de cabos 

danificados nos computadores já existente; 

• Utilizar a luminária como fonte auxiliar de luz para visualização de componentes 

na manutenção de computadores e outras 2 luminárias para o jurídico; 

• Auxiliar nas atividades da execução da ATA, ASCOM, Plenário; 

• Utilizar como central de distribuição e gerenciamento de dados; 

• Substituir cabos danificados e os demais servirão como cabo sobressalente; 

• Equipar os seguintes setores para auxiliar na comunicação: Ouvidoria, Cerimonial, 

ASCOM, Patrulha da Penha; 

• Confeccionar cabos de dados do tipo RJ 45; 

• Confeccionar conectores de dados RJ 45 fêmea; 

• Utilizar o dispositivo para criação de conexões dos novos computadores; 

• Realizar teste de cabeamento do tipo UTP; 

• Realizar substituição e/ou aumentar a capacidade dos computadores da Câmara 

Municipal de Santarém; 

• Realizar substituição de placa de vídeos danificadas; 

• Conectar os novos monitores e substituir os danificados; 

• Suprir a necessidade de impressão de 23 impressoras para uso de 12 mês. 

Considerando que cada toner imprime em média 800 folhas, dimensionado 1 toner 

por mês para base cálculo (23x12=276) adicionando ainda 24 toner para eventuais 

imprevistos, totalizando 300 unidades; 

• Utilizar 1 na manutenção de computadores e 4 para computares com placa 

Etherner queimada ou computadores em locais sem infraestrutura cabeada como 

o arquivo e biblioteca. 
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3.4. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que 

tratam a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 10.024/19, por possuir padrões de desempenho 

e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado. A opção pela 

adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) deve-se ao fato de este sistema ser um 

forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser um procedimento que 

resulta em vantagens à Administração, reduzindo a quantidade de licitações, por registrar 

preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para quando surgir a necessidade, executar 

o objeto registrado, sem entraves burocráticos, etc. Assim, enquadra-se no Decreto nº 

7.892/2013, artigo 3º, inciso IV: 

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 

seguintes hipóteses: 

IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 

previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração;” 

 

3.5. A aquisição dos equipamentos licitados trarão benefícios direto e indireto a 

população, e nos darão condições de darmos continuidade nas atribuições inerentes ao 

bom funcionamento dos serviços da administração pública municipal em geral, serviços 

de atendimento à população e serviços internos. 

 

3.6. Espera-se ainda, que com esta aquisição, os servidores das casa tenham melhores 

condições de desempenhar seu serviço com equipamentos mais modernos, bem como, 

maior economicidade, eficiência e eficácia em seus serviços prestados a comunidade 

como o todo. 

 

3.7. A solicitação para Registro de Preços, ao nosso ver é a melhor opção para as 

aquisições futuras, no âmbito do objeto em questão. Considere-se também o fato de as 

aquisições serem feitas sempre visando atender demandas, evitando-se o estoque, o que 

poderia gerar a perda de garantia dos equipamentos estocados. 

 

3.8.  Previsto no art. 15, inciso II, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), como 

procedimento a ser utilizado preferencialmente para as compras efetuadas pela 

Administração Pública, o Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de ações 

para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para 

contratações futuras. Ou seja, por meio do SRP, o órgão realiza uma cotação de valores 

de determinados serviços ou produtos a serem contratados posteriormente atendendo ao 

requisito do melhor preço registrado. 

3.9. Uma das vantagens da adoção do sistema de SRP é o fato da existência de 

facultatividade na aquisição do objeto licitado, sendo assim, a Administração tem a 

discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas 

despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis. 

3.10. Outrossim, através da análise do § 6º, Art. 15 da Lei 8.666/93, afere-se outra 

enorme vantagem da adoção do SRP, qual seja, a possibilidade de que qualquer cidadão 

pode impugnar o preço constante do registro, caso haja incompatibilidade com aqueles 
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constantes da ata e os vigentes no mercado, o que minimiza os riscos de fraudes nas 

contratações de objetos comuns, com preços exorbitantes. 

3.11. Ademais, no momento de assinatura da ata, a Administração não necessita ter 

disponibilidade de recursos, bastando que isso ocorra apenas quando da celebração do 

contrato ou instrumento equivalente, garantindo-se assim uma prontidão na aquisição dos 

produtos desejados. 

3.12. Outro fator positivo é que através da adoção do SRP evita-se a multiplicidade 

de licitações repetitivas, contínuas e seguidas, com a finalidade de aquisição de um mesmo 

objeto, ou objetos semelhantes, estabelecendo-se assim uma rotina aperfeiçoada da 

atividade licitatória, em obediência aos Princípios da Eficiência e Economicidade, 

3.13. Dessa forma, uma vez que são estabelecidos lotes mínimos para a aquisição 

de grandes quantidades, evita-se o preço de varejo – como ocorre nas licitações comuns, 

visto que o objeto a ser adquirido é único – e assim, permite-se aos fornecedores 

formularem propostas mais vantajosas, em estrita conformidade com o objetivo principal 

do SRP, qual seja, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, obedecendo 

estritamente ao interesse público. 

3.14. Além disso, a adoção do Sistema de Registro de Preços permite um aumento 

na competitividade, porquanto permite a participação das pequenas e médias empresas 

nas Licitações, devido à possibilidade de parcelamento das compras, obras e serviços a 

serem entregues. 

3.15. Assim, “a adoção do SRP determina, com absoluta certeza, flagrante 

economia, além de ganho em agilidade e segurança, com pleno atendimento ao princípio 

da eficiência, recentemente elevado a princípio constitucional da Administração Pública”. 

(BITTENCOURT, 2003, p. 48). 

3.16. Outra potencial vantagem do SRP é a possibilidade de que seja exercido um 

melhor controle de qualidade dos objetos adquiridos através da Licitação, isso se deve ao 

fato de que existem muitas limitações e dificuldades enfrentadas pelo Administrador em 

relação às especificações técnicas, sendo assim, frequentemente a aquisição de produtos 

de baixa qualidade ou até mesmo incompatíveis com as reais necessidades da 

Administração, trazem a ela, grandes prejuízos. Assim, caso seja verificada a 

incompatibilidade entre objeto fornecido e as necessidades desta, é facultado a ela não 

contratar mais com o licitante vencedor, havendo ainda a possibilidade de realização de 

um novo certame licitatório, visto que não há obrigatoriedade de adquirir todo o 

quantitativo presente na ata. 

3.17. Sendo assim, a adoção do Sistema de Registro de Preços tem se mostrado 

demasiadamente vantajosa, visto que, além de dar celeridade ao processo de contratação 

de bens e serviços, está estritamente ligada aos Princípios basilares da Administração 

Pública, o que garante a probidade nas contratações. 

3.18. O Poder Público desenvolve atividades para dispor o bem-estar de seus 

jurisdicionados. Isso tudo se presencia na órbita de atos que traduzem a sua finalidade. De 

igual modo, sabemos que o Estado ou exerce atividades destinadas a perseguição de seus 

objetivos institucionais ou históricos, com execução de forma direta, ou socorrendo-se ao 

serviço realizado por terceiros, o particular. 

3.19.  Considerando o acima exposto faz-se justa a contratação em tela, contratando 

empresa(s) especializada(s) através de  processo licitatório. 

3.20.  As empresas a serem contratadas para este fim devem observar as 

recomendações do instrumento convocatório, bem como as suas particularidades. 
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3.21.  A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico SRP, ficando sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém  

através do Núcleo Técnico de Licitações, a realização do certame. 

 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO  

4.1. Consta no anexo I a este Termo de referência o detalhamento dos objetos, bem como suas 

especificações técnicas. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID 
QTD/ 

ANO 

 VAL. UNIT. 

MÉDIO  

 VALOR TOTAL 

MÉDIO  

1 Mini desktop Und 27  R$ 4.644,83   R$ 125.410,41  

2 
Mini desktop - Cota Reservada para ME/EPP em até 

25% 
Und 9  R$ 4.644,83   R$   41.803,47  

3 Work Station Und 5  R$ 9.406,16   R$   47.030,80  

4 Notebook Und 7  R$ 6.702,60   R$   46.918,20  

5 Notebook Und 2  R$ 8.986,00   R$   17.972,00  

6 Impressora Und 7  R$ 3.690,40   R$   25.832,80  

7 Scanner Und 6  R$ 5.213,00   R$   31.278,00  

8 SSD Und 20  R$    694,80   R$   13.896,00  

9 Switch Fast Ethernet 24 portas Und 5  R$ 1.374,00   R$     6.870,00  

10 Roteador Wi-Fi Und 10  R$    401,80   R$     4.018,00  

11 Monitor de vídeo Und 10  R$ 1.240,60   R$   12.406,00  

12 Monitor de vídeo Pivot Und 5  R$ 1.512,00   R$     7.560,00  

13 Patch cord Und 60  R$      19,30   R$     1.158,00  

14 Luminária Und 3  R$    259,33   R$        777,99  

15 HeadPhone Und 3  R$    162,66   R$        487,98  

16 Router Board Und 1  R$ 1.346,33   R$     1.346,33  

17 Cabo de dados SATA Und 20  R$        9,22   R$        184,40  

18 Smartphone Und 4  R$ 1.993,00   R$     7.972,00  

19 Nobreak Und 50  R$ 1.023,40   R$   51.170,00  

20 Alicate Crimpagem Und 2  R$      85,37   R$        170,74  

21 Punch Down Und 2  R$      90,63   R$        181,26  

22 Keystone Und 30  R$      12,96   R$        388,80  

23 Teste de Cabo Und 2  R$      90,63   R$        181,26  

24 Memória RAM DDR3 - PC Und 10  R$    414,25   R$     4.142,50  

25 Memória RAM DDR3 - Notebook Und 6  R$    366,75   R$     2.200,50  

26 Memória RAM DDR4 - PC Und 5  R$    451,75   R$     2.258,75  

27 Memória RAM DDR4 - Notebook Und 3  R$    359,25   R$     1.077,75  

28 Placa de vídeo Und 5  R$    459,33   R$     2.296,65  

29 Cabo HDMI Und 15  R$      28,92   R$        433,80  

30 Toner para HP 107A Und 225  R$    343,25   R$   77.231,25  

31 
Toner para HP 107A- Cota Reservada para ME/EPP 

em até 25% 
Und 75  R$    343,25   R$   25.743,75  

32 Adaptador Wireless Und 5  R$      66,95   R$        334,75  

TOTAL= Quinhentos e Sessenta Mil Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Quatorze Centavos R$ 560.734,14  
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4.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 

vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 

pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

4.3 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas 

deverá ocorrer pelo menor preço 

4.4 Não será permitido o fornecimento ou participação de empresas em consórcio. 

4.5 Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem 

adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, 

ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as 

condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, 

§4º do Decreto n 8.538, de 2015. 

4.6 Nos termos do Art. 48, III da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada pela LC n. 

147/2014), 25% (vinte e cinco por cento) do objeto é destinado para a contratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte 

 

5. VIGÊNCIA,  

5.1. O prazo de vigência e execução do contrato será de 12 meses, prorrogável nos termos da 

legislação Vigente, ou seja, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 

57, Inciso II, § 2º e art. 65, I, alínea b, § 1º da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93; 

 

6. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

6.1 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 retro mencionados, diante de tal fato a Câmara Municipal 

de Santarém, não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros, não cabendo por parte 

dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte da dessa Casa 

de leis.  

6.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve 

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

8.2  Os equipamentos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias uteis após o 

recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão no 

seguinte endereço: Câmara Municipal de Santarém, Avenida Dr. Anysio Chaves, n. 

1001, CEP 68.030-290, Santarém/Pa, Zona Urbana, no horário de 08h às 14h, de 2ª a 6ª-

feira, para efetivar a entrega respetiva, quando então apresentará a nota fiscal 

correspondente, que depois de conferida e atestada será paga em até 30 dias, ou, 

excepcionalmente, nos casos previstos no art. 24, II da Lei 8.666/93 será obedecido o 

prazo previsto no art. 5º, §3º da Lei 8.666/93; 

6.3.1 A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega 

a Câmara Municipal de Santarém, no horário de expediente, com no mínimo 48 
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(quarenta e oito) horas de antecedência; através do e-mail disponibilizado na ordem 

de compra/ou documento semelhante. 

8.3 O recebimento e a aceitação dos materiais estarão condicionados após avaliação pelo 

responsável técnico da CMS, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável; 

8.4 A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas 

constantes neste termo de referência; 

8.5 Os itens deste Termo de Referência a serem adquiridos deverão ser novos e de primeiro 

uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, 

nos termos da legislação vigente; 

8.6 O prazo de garantia será de no minimo 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação, 

contados a partir da data da entrega, ressalvadas as garantias especiais inseridas nas 

garantias descritivas dos itens adquiridos; 

8.6.1 A garantia no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação pela Contratada, 

de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas 

alterações), bem como dos encargos previstos à Contratada neste instrumento, 

durante este período os reparos e substituições porventura necessários deverão ser 

realizados pela Contratada, sem ônus para a Contratante; 

8.7 Não serão aceitos equipamentos diferentes dos especificados neste Termo de Referência, 

fora dos prazos mínimos estipulados, em mau estado de conservação, falsificados, re 

manufaturado ou recondicionado, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com 

os lacres de segurança rompidos; 

8.8  O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por 

fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de 

acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Santarém. 

8.9  É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico; 

8.10   Aceito a entrega, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento. 

8.11  Não aceito o bem entregue por estar em desacordo com o Termo de Referência, será 

comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, 

para que se possa adequar o solicitado, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia 

adquirir. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1.1 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Termo;  

7.1.2 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes 

do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;  

7.1.3 A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente 

direta ou indiretamente aplicável ao objeto;  

7.1.4 A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, 

causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a 

CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais 

reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou 

jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;  

7.1.5 Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto 
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qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA; 

7.1.6 A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais 

como cabeamento de fibra ótica, instalações, salários, encargos sociais, previdenciários, 

trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-

refeição e outros benefícios exigidos.  

7.1.7 A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a 

CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

Contrato;  

7.1.8 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

CONTRATANTE;  

7.1.9 Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da 

CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;  

7.1.10 Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, 

sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados 

e atendendo às reclamações formuladas;  

7.1.11 Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

7.1.12 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato. 

7.1.13 Fornecer os itens solicitados neste edital de primeira qualidade, observando o registro 

nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com 

alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade; 

7.1.14 Será considerada recusa formal da CONTRATADA a não entrega do objeto no prazo 

estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela 

CONTRATANTE;  

7.1.15 Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela 

CONTRATANTE. 

7.1.16 Possuir certificação digital do CNPJ da empresa em conformidade com o padrão de 

assinatura digital da infraestrutura de chaves públicas brasileira – ICP-Brasil, para assinatura 

dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação; 

7.1.17 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n°8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

7.1.18 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Câmara Municipal de Santarém ou 

a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do objeto deste Termo. 

7.1.19 Aceitar, nos termos do § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressões 

de até 25% (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessários. 

7.1.20 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em conformidade 

com art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, incluindo a atualização de documentos de controle 

da arrecadação de tributos e contribuições e outras legalmente exigíveis. 

7.1.21 Colocar à disposição da Câmara Municipal de Santarém, os meios necessários à 

comprovação da qualidade dos objetos licitados, permitindo a verificação das especificações 

em conformidade com o descrito neste Termo de Referência; 

7.1.22 A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
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no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

7.1.23 Manter-se durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste TR; 

7.1.24 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a refazer ou reparar, às suas 

expensas, qualquer objeto que apresente defeito ou falha que não seja decorrente do desgaste 

natural ou do incorreto manuseio dos equipamentos, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da solicitação do CONTRATANTE. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo. 

8.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com 

base nas disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

8.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução. 

8.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não 

haja fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR. 

8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) bem(s) entregue(s) fora das especificações deste 

Termo. 

8.6. Receber os produtos de acordo com as disposições deste Termo. 

8.7. Comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer incorreção apresentada com o 

objeto entregue. 

8.8. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e pertinente ao objeto. 

8.9. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 

por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na prestação. 

8.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção. 

8.11. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por 

intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por 

comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do 

contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual. 

8.12 Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA para a entrega e devolução 

dos equipamentos, desde que devidamente identificados com crachá ou outra identificação da 

Licitante; 

8.13 Proceder à conferência das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, à 

entrega dos objetos licitados; 

8.14 Efetuar pagamento à contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas no contrato, mediante Nota de Empenho; 

8.15 Rejeitar os equipamentos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos 
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constantes neste Termo de Referência; 

8.16 Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades dos 

equipamentos constantes no item que compõem o objeto deste TR, para que sejam adotadas 

as medidas corretivas necessárias; 

8.17 Aplicam-se também as obrigações constantes Na Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes. 

 

9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal 

do contrato, o servidor Dario Pereira de Aguiar, servidor público, Matrícula nº  

120545-5, designada pelo órgão solicitante como FISCAL TITULAR e o servidor Josafá 

Freitas Correia, servidora pública, Matrícula nº 120764-4, designada pelo órgão solicitante 

como FISCAL SUBSTITUTO, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e 

parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo‐lhes dentre outros observando-se as disposições contidas 

no artigo 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/93, cabendo dentre outros:  

a) Solicitar a execução dos objetos mencionados;  

b) Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas 

para regularização das falhas ou defeitos observados;  

c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 

competência;  

d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da 

Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste 

Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que 

comprovem essas solicitações de providências;  

e) Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as 

ocorrências de indisponibilidade;  

f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias 

relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.  

9.2. O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da 

CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao 

CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.  

9.3. As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, 

encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.  

9.4. Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, 

observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, 

bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.  

9.5. É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os 

empregados da CONTRATADA, reportando‐se somente aos prepostos e responsáveis por ela 
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indicados.  

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal de Santarém, serão informadas na 

assinatura do contrato. 

10.2 Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme 

dispõe o artigo 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

11. PAGAMENTO 

11. O pagamento será realizado no prazo em até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, ou, excepcionalmente, nos casos previstos no art. 24, 

II da Lei 8.666/93 será obedecido o prazo previsto no art. 5º, §3º da Lei 8.666/93, através de 

ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela 

CONTRATADA. 

11.1.1. Banco: _, Agência: nº. _ Conta Corrente: nº__ 

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3 O recebimento de bens com valor superior ao que dispõe o art. 23, alínea a, da Lei 

8666/93 deverá ser feito nos termos do que dispõe o art. 15, §8º da Lei 8666/93. 

11.3.1 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993), constatada por meio de 

consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF. 

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

CONTRATADO, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

11.6. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta on-line aos sítios 

eletrônicos oficiais ou ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação 

exigidas no edital. 

11.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF, a situação de 

irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
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defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

CONTRATANTE. 

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos.   

11.10. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

CONTRATADA a ampla defesa.  

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação 

junto ao SICAF.  

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

CONTRATANTE. 

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

11.12.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

12. REAJUSTE 

12.1 CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que o preço contratado permanecerá 

irreajustável durante 12 (doze) meses a partir da data de apresentação da proposta vencedora 

da licitação. Após este prazo, caso haja um termo aditivo, o preço poderá ser reajustado usando 

como parâmetro o Índice Geral de Preço (IGP) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. 

12.2 Garante-se o direito à revisão do contrato, com vistas ao restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém 

de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 

mediante devida justificativa escrita e fundamentada. 
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 12.3 DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 12.4 No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do 

Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 

conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 12.5 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a 

ser contratado. 

12.6 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, 

salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

 

13. PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as 

penalidades conforme a seguir:  

13.2. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato ou assinar a Ata, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública 

do Município de Santarém - PA e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações legais  

13.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, pela inexecução total ou 

parcial das condições estabelecidas neste instrumento, a Câmara Municipal poderá, garantida 

a prévia defesa da empresa, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 

da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes 

sanções:  

I Advertência, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui 

constantes;  

II Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre 

o valor contratado;  

III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Câmara municipal de Santarém, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e  

IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

13.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, 

a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do 

contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor 

inadimplido.  
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13.5. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido 

a Câmara Municipal de Santarém, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva 

notificação.  

13.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por 

ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pela a Câmara Municipal de Santarém ou 

cobrada judicialmente.  

13.7. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93. 

 

15 DO RECEBIMENTO 

15.1 O recebimento e a aceitação dos itens licitados dar-se-ão por comissão ou servidor 

responsável, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos: 

 

i. Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da 

conformidade do item, com as especificações contidas no Termo de 

Referência, mediante a emissão do termo de Recebimento Provisório; e, 

ii. Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da assinatura do termo de recebimento provisório e após 

a verificação de sua compatibilidade com as especificações do objeto 

desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo 

assinado pelas partes. 

 
15.2 O prazo para recebimento definitivo poderá ser estendido de forma a garantir maior 

possibilidade ao contratante de verificação da adequação do serviço contratado, considerando 

que o artigo 73 §3º da Lei nº 8666/93 faculta a administração o prazo de até 90 dias para a 

emissão do termo de recebimento definitivo.  

15.3 O referido prazo pode ficar suspenso, ou mesmo ser prorrogado, em eventual 

discordância das condições de prestação e validação, de modo que a CONTRATADA faça os 

ajustes necessários de correção, ou apresente as justificativas pertinentes a avaliação realizada.  

15.  FUNDAMENTO LEGAL 

15.1 Lei nº. 8.666/93, atualizada; 

15.2 Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, 

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

15.3 Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. 

15.4Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013. 

 

16 DA LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

16.1 É sede da Região Metropolitana de Santarém, o segundo maior aglomerado urbano do 

Pará. Pertence à mesorregião do Baixo Amazonas e a microrregião de mesmo nome. Situa-se 

na confluência dos rios Tapajós e Amazonas. Localizada a cerca de 800 km das metrópoles 

da Amazônia (Manaus e Belém), é conhecida poeticamente como "Pérola do Tapajós". 
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16.2 O acesso se dá de três formas: Transporte aéreo, terrestre e hidroviário, sendo o hidroviário 

o mais utilizado em decorrência da rede hidrográfica.  

16.4 O transporte aéreo é realizado através de voos diários por aeronaves de diferentes 

dimensões. Aeronaves a jato de grande porte levam aproximadamente uma hora de viagem até 

as cidades de Belém e Manaus, se estendendo, a partir das mesmas, para outras regiões do país 

(nordeste, centro-oeste, sul, sudeste) e exterior. 

16.5 Por via terrestre o acesso até a Capital do Estado é possível através da BR-163 (Rodovia 

Federal Santarém-Cuiabá), ligando Santarém ao município de Rurópolis, com 229 km de 

estrada, cruzando a partir daí a BR-230 (Rodovia Transamazônica), percorrendo 90 km até o 

município de Placas, passando por diversos municípios (Uruará, Medicilândia, Brasil 

Novo, Altamira, Belo Monte, Anapu, Pacajá, Novo Repartimento) até chegar em Tucuruí 

via BR-422, em seguida percorre os municípios de Breu 

Branco, Goianésia, Tailândia, Moju, Abaetetuba, Barcarena, Ananindeua, para finalmente 

alcançar a BR-316, e a cidade de Belém, através de linhas regulares de ônibus. 

16.7 A modalidade hidroviária é o mais importante meio de locomoção de passageiros e 

transporte de cargas devido à existência dos vários rios que formam a rede hidrográfica 

(Amazonas, Tapajós, Arapiuns, Curuá-Una, Moju e Mojuí) e desempenha importante papel na 

economia local. Embarcações de médio porte fazem a navegação fluvial para as cidades de 

Belém (Pará), Manaus e Macapá. As embarcações de grande porte fazem a navegação de longo 

curso. De Santarém para a capital do Estado, via fluvial, são 880 quilômetros de distância e para 

Manaus são 756 quilômetros. 

 

17.  DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE 

17.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 

10.024/2019, e legislação em vigor. 
 

Autorizado por: 
 
 

 

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JUNIOR  
Presidente da Câmara Municipal de Santarém/PA 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Descrição dos Objetos Licitados 

 
 

Item: 01 e 02 Objeto: Mini desktop 
Quantidade: 36 

unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total 

01 e 02 Mini Desktop Und 36   

 

Descrição do Objeto: 

Processador: 

Deve atingir índice de, no mínimo, 9.900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de 

dados do site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

Possuir memória cache de 6 MB ou superior; 

Possuir, no mínimo, 04 (quatro) núcleos físicos e velocidade mínima de 2.4 Ghz (sem uso de turbo boost); 

Não serão aceitos processadores descontinuados pelos fabricantes dos processadores. 

Memoria Principal: 

Dotada com tecnologia DDR-4, 2.400 MHz ou superior; Suporte à tecnologia Dual 

Channel; No mínimo 8 (oito) GBs de memória instalada em um módulo, com tecnologia 

Dual Channel; 

Suporte a expansão mínima de 16 GBs de memória, sendo permitida a troca do(s) módulo(s) de memória. 
BIOS: 

Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM ou com direito de Copyright, 

devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 

Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 

Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI; Possibilitar que a senha 

de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; Permitir senhas de Setup para Power On e 

Administrador. 

Placa Mãe: 

De fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado, não sendo aceitas placas utilizadas em livre 
comércio; 

Possuir no mínimo 4 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 3 (três) padrão USB 3.0 ou superior, sendo 

que 1 (uma) porta das USB 3.0 deverá ser do Tipo C da geração 2 ou superior; 

Não será permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI para disponibilização das portas USB solicitadas; 

Possuir, no mínimo, 1 (um) slot padrão M.2 (2230) para módulo WiFi e mais 1 (um) slot padrão M2 (2280) 

para disco rígido SSD; 

O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador. 
Unidade SSD: 

Disco sólido (SSD) padrão SATA ou M.2 com capacidade de armazenamento de no mínimo 240 GB ou 

http://santarem.pa.leg.br/
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superior; 

Velocidade de leitura sequencial de, no mínimo, 500 MB/s e de escrita sequencial de, no mínimo, 400 MB/s. 

Deve possuir a tecnologia S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). 

Placa de rede cabeada: 

Em conformidade com o padrão802.3; Suporte aos protocolos WOL e PXE; 

Operar a 10/100/1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; Capacidade de 

operar no modo full-duplex; 

Deve suportar IPv4 e IPv6; Conector RJ-45 fêmea. Placa de rede wireless: 

Em conformidade com o padrão 802.11 ac/b/g/n; 

Dual band com suporte às frequências de 2,4 GHz e 5 GHz; Antena(s) com ganho de 2dBi (+/- 10%). O 

MiniPC deverá possuir conectividade bluetooth 4.2 ou superior integrado. 

Controladora de vídeo: 

Controladora de vídeo integrada ao processador com capacidade mínima de 2GB de memória, ou 

superior, compartilhada dinamicamente; 

Suporte à resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz; 

Possuir no mínimo 02 (dois) conectores de vídeo digitais no padrão HDMI, Display port , Mini Display port 

ou DVI; 

Suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.5; 

As saídas de video do MiniPC deverão ser totalmente compatíveis com as entradas de vídeo dos monitores. 

Controladora de Áudio: 

Controladora de Áudio High Definition Integrada à placa mãe; 

Saída de áudio e entrada para microfone sendo aceita interface tipo combo; 
Gabinete: 

Deve ser construído no padrão Small Form Factor (SFF ou SFX) O gabinete deve possuir volume máximo 

de 1,5 litros; 

Deve possuir alto-falante integrado, com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema 

operacional e alarmes gerados por problemas de inicialização. Não serão aceitas adaptações; 
 

Possuir, pelo menos, 01 (uma) baia interna, de 2,5 polegadas; 

Fonte de alimentação externa ao gabinete, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento, com tensão 

de entrada 110/240 VAC, com potência dimensionada para suportar a configuração máxima do 

equipamento, com eficiência mínima de 87%, comprovada por laudo emitido por laboratório reconhecido 

pelo INMETRO; 

O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136; 

O gabinete deve permitir a utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes 

internos e o funcionamento do computador; 

Poderá ser aceito também MiniPCs que sejam acoplados atrás do monitor, sendo que o KIT VESA deverá 

http://santarem.pa.leg.br/
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ser fornecido e ser 100% compatível entre eles (monitores/MiniPC) 

Deve possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica de 

forma a impedir a abertura do gabinete. 

Deve possuir sistema de refrigeração adequado ao processador e demais componentes internos ao 

gabinete, para garantir a temperatura segura de funcionamento e vida útil dos componentes; 

Monitores: 

Cada MiniPC contará com 01 (um) monitores com as seguintes características mínimas: Tela 100% plana 

do tipo LED; 

Tamanho mínimo de 21"; Proporção 16:9; Brilho de 250 cd/m2; 

Relação de contraste estático de 1.000:1; 16,2 Milhões de cores; Resolução mínima de 1920x1080 pixels; 

Conectores de Entrada: no mínimo 02 (duas) entradas disponíveis, sendo que as duas entradas sejam no 

padrão HDMI, Display Port, Mini Display Port ou DVI; 

As entradas de vídeo dos monitores deverão ser totalmente compatíveis com as saídas de vídeo do MiniPC; 

Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 

Regulagem de inclinação e altura; Função pivot; 

Possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 

Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos; 

Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, 

com ajuste automático; 

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, 

com comprimento de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros); 

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136; 

Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR-14136; Garantia 

MONITOR 12 meses. 

Mouse: 

Cor preta; 

Óptico, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; Formato ergonômico e conformação 

ambidestra; 
 

Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior; conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2; 

Deve ser fornecido mouse-pad; Compatibilidade: Windows 10 Pro 64bits; Garantia mínima do kit: 12 meses. 

Teclado: 

Padrão ABNT-2 e conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2; 

Teclados: Padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Com regulagem de altura e 

inclinação do teclado; 

Design resistente a derramamentos acidentais; Compatibilidade: Windows 10 Pro 64bits; Garantia mínima 

TECLADO do kit: 12 meses. 

http://santarem.pa.leg.br/
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Sistema Operacional: 

Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64bits, em português do Brasil (PT- 
BR); 

O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, 

necessários para seu funcionamento; 

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de 

dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download. 

Garantia: 

Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, com 

atendimento no local (on-site); 

O Fabricante ou a Contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados 

de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com 

atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h; 

O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; 

durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo 

quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão realizados onde se encontram (on-site), e 

concluídos em, no máximo, até 03 (três) dias úteis da abertura do chamado; 

O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h; 

Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de 

atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos. 

 
 

Item: 03 Objeto: Work Station 
Quantidade: 05 unidades 

Item Discriminaç

ão 

Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

03 Work 

Station 

Und 05   

 

Descrição do Objeto: 

Desempenho 

Possuir desempenho mínimo de pontuação 11500 no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, ou 

superior; 

Placa principal: 
 

A placa mãe deve conter os seguintes dispositivos e recursos, nas quantidades mínimas indicadas ou 

superiores, todos integrados, soldados na placa principal como parte do projeto de arquitetura do fabricante, 

não sendo permitida a instalação de placas ou acessórios de expansão para qualquer um dos recursos 

exigidos: 

4 (quatro) portas USB 3.0, conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI; 

http://santarem.pa.leg.br/
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1 (um) slot PCI; 

1 (um) slot PCI Express x1 Gen 2; 1 (um) slot PCI Express x4 Gen 2; 

2 (dois) slots PCI Express x16 Gen 3; 

01 (uma) controladora de discos SATA 3 ou superior de 6Gbp/s com suporte a RAID 0, 1 e 5, compatível 

com os demais periféricos especificados para o equipamento; 

Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive), SAS e SATA 

Módulo TPM (Trusted Platform Module) versão 1.2 ou superior, ou dispositivo equivalente, acompanhado 

de drivers e software para implementação e gerenciamento. O Chip deverá ser soldado à placa, não sendo 

permitido dispositivo adicional removível ou solução baseada unicamente em software. 

Processador: 

Processador com, no mínimo: 

Mínimo de 6 (seis) núcleos físicos; 12MB (doze megabytes) de cache; 

Velocidade de clock de no mínimo 3 GHz; 

Arquitetura de 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3; Integrante da geração mais 

recente produzida pelo fabricante; 

Sistema Básico de Entrada e Saída - BIOS 

Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável; 
Suporte a: 

Gerenciamento no padrão DASH 1.0 ou iAMT 9.0 ou superiores; 

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e SMBIOS (System Management BIOS); 

Tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis 

and Reporting Technology) habilitada; 

Possuir senhas de Setup e Power On; 

Permitir a inserção de código de identificação do equipamento na própria BIOS (número do patrimônio e 

número de série). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam 

devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos 

que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante; 

Memória Principal (RAM): 

Deve ter instalados, no mínimo, 16 GB (trinta e dois) gigabytes de memória RAM em Quad Channel ou Dual 

Channel, tipo DDR4 SDRAM a 2400 MHz (dois mil e quatrocentos mega-hertz) ou superior, sempre 

compatível com o restante do sistema, ser compatível com ECC (Error Correcting Code) 

Expansível no mínimo 64 GB (sessenta e quatro) gigabytes 

Armazenamento: 

O equipamento deve ser entregue com, no mínimo, 2 discos, sendo: 

01 (Um) disco de tecnologia SATA de 7.200 RPM ou SAS de 3,5 polegadas de 15.000 rpm, com 

capacidade mínima de 1 TB (um terabyte); 

01 (Uma) unidade de drive de estado sólido (SSD) instalada, interna, de no mínimo 240 GB, com interface 

http://santarem.pa.leg.br/
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tipo PCIe 3.0 ou SATA-3 (ou superior), com velocidade nominal de transferência de 06 (seis) Gbp/s; 

Deve ser entregue ainda com 01 (uma) unidade de leitor-gravador/DVD Deve ter leitor de cartão de mídia 

SD. 

Controladora de vídeo: 

Placa Gráfica Off-Board, homologada pelo fabricante, comprovada por meio de declaração do fabricante; 

Ter capacidade mínima de 4 GB (quatro gigabytes) de memória GDDR5 ou superior, dedicada , e possuir: 

Interface de no mínimo 256 (duzentos e cinquenta e seis) bit; 

Interface controladora de vídeo compatível com WXGA padrão PCI Express 16X ou superior, com 

capacidade para controlar 02 (dois) monitores simultaneamente: 

Com no mínimo: 

02 (duas) interface HDMI; 

Deve possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 11 ou superior; 

Se as portas digitais forem do tipo Displayport, os adaptadores para os monitores deverão ser entregues 

com o equipamento; 

Interfaces: 

Controladora de Rede integrada à placa mãe, com velocidade de 10/100/1000Mbits/s, padrões Ethernet, 

Fast- Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por 

software, com conector padrão RJ-45 e função wake- on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS 

(802.1q e 802.1x); 

Controladora de som com conectores de saída e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte para 

conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete; 

No mínimo 04 (quatro) interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas) interfaces USB 

3.0 e 01 (uma) instalada na parte frontal do gabinete, com possibilidade de desativação das portas através 

da BIOS do sistema; 

Não serão aceitas a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI; 

Mouse: 

Óptico, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; Formato ergonômico e conformação 

ambidestra; 

Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior; Conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2; 

Deve ser fornecido mouse-pad; 

Garantia de 12 meses; 

Teclado: 

Padrão ABNT-2 e conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2; Teclados: Padrões da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), Com regulagem de altura e inclinação do teclado; 

Garantia de 12 meses; 

http://santarem.pa.leg.br/
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Fonte de Alimentação: 

Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50- 60Hz, 

com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima 

admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que 

implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+); 

O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Silver ou superior. 

Poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão 

de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO; 

Deve ser aderente à Portaria 170/2012 do INMETRO e possuir baixo nível de ruído conforme ISO 9296 ou 

equivalente; 

Gabinete: 

Conectores para saída de som e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de 

saída e microfone na parte frontal do gabinete; 

Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais 

componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do 

microprocessador; 

Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia 

óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas 

quaisquer adaptações sobre o gabinete original; 

Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para 

o gabinete; 

Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 

O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo alça ou parafuso, para 

inserção da trava de segurança, do tipo kensington, sem adaptações; 

Deve ser fornecido alto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O 

mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores; 

Não serão aceitas caixas de som externas ou adaptações internas; Possuir, no mínimo: 

01 (uma) baia externa de 5,25”; 

02 (duas) baias internas de 3,5”; 

Suporte para instalação de 2 (dois) discos rígidos. 

No mínimo 02 (duas) portas USB 3.0 instalados na parte frontal do gabinete; 
Monitor: 

Entregar 1(uma) unidade de monitores por workstation: 

Com tela 100% plana do tipo LED; Tamanho mínimo de 23"; Proporção 16:9; 

Brilho de 250 cd/m2; 

Relação de contraste estático de 1.000:1; 16,2 Milhões de cores; 

Resolução mínima de 1920x1080 pixels; 

Conectores de Entrada: No mínimo 1 (uma) entrada HDMI 

http://santarem.pa.leg.br/
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Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; Regulagem de 

inclinação e altura; 

Função pivot; 

Possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 

Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos; 

Fonte de Alimentação: 

Corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50- 60Hz, com ajuste automático; 

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, 

com comprimento de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros); 

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136; 

Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR-14136; 

1.16. Garantia de 12 meses; 
Sistema Operacional: 

Sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, ou superior, 64 bits, em português e em sua versão mais 

atual e devidamente licenciado; 

Compatibilidade: 

O equipamento ofertado deve constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade 

será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido 

especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado, em 

http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx; 

Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão ser compatíveis com o sistema 

operacional Windows 10 Pro; 

Outros Requisitos 

Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) devem possuir gradações neutras das cores 

preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor predominante do gabinete; 

O equipamento deve possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses com atendimento telefônico disponível 24 

(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana; 

Deve ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, 

como placa principal, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade 

leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros 

elementos que de forma 

inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através 

de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes; 

Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o 

respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; 

Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e 

internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou 

homologação; 

http://santarem.pa.leg.br/
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Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e 

características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, 

com comprimento de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros); 

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136; 

Deve ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea - NBR 14136) para o padrão antigo 
(macho 

- 2P+T); 

As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens 

individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e a armazenagem. 

 

Item: 04 Objeto: Notebook 
Quantidade: 07 unidades 

Item Discriminaç

ão 

Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

04 Notebook Und 07   

 

Descrição do Objeto: 

Processador: 

Atinge índice de, no mínimo, 9400 (nove mil e quatrocentos) pontos para o desempenho, tendo como 

referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

Deverá possuir, no mínimo 4 núcleos e 4 threads; deverá possuir, no mínimo, 6 MB de memória cache. 
Memória Principal (RAM): 

Memória RAM, com as seguintes características: Tipo DDR4 com suporte ao barramento de, no mínimo, 

2400 MHz; 

Possuir no mínimo 8 (oito) GB de memória RAM, operando no mínimo a 2400 MHz; O equipamento deve 

possuir 2 (dois) slots SODIMM e suportar expansão mínima de 32GB. Circuitos Integrados (CHIPSET) e 

Placa Mãe, com as seguintes características: 

Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o modelo 

ofertado. Não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; 

O chipset deve ser da mesma marca/fabricante do processador do equipamento; 

Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia acompanhado de software para criptografia 

de dados, pastas ou arquivos específicos utilizando chip TPM com gerenciamento centralizado e remoto. 

BIOS e Segurança: 

O equipamento deverá possuir BIOS do mesmo Fabricante do equipamento ou em regime de OEM com 

direitos de Copyright de livre edição, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovado 

através de 

atestado específico para este Termo de Referência, fornecido pelo Fabricante da BIOS, declarando o 

modelo do equipamento. Não serão aceitas customizações ou apenas cessão de direitos limitados; 

http://santarem.pa.leg.br/
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A BIOS deve possuir modo gráfico interativo por mouse/touchpad e teclado; 

BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; Possibilita que a 

senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 

Placa de rede: 

Integrada padrão Gigabit Ethernet; 

Deve operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps Suporta recursos 

de WoL (Wake-on-LAN) e PXE; 

Conector RJ-45 com Led de atividade. 

Interface de rede sem fio, com as seguintes características: 

Placa de rede Wireless, compatível com os padrões IEEE 802.11 b/g/n/ac; Operar nas bandas de 

frequências 2.4GHz e 5GHz; 

Deve possuir Bluetooth 
Controladora de Vídeo: 

Controladora de vídeo integrada ao processador com capacidade mínima de 1GB de memória 

compartilhada dinamicamente; 

Controladora de vídeo padrão integrada compatível com DirectX 12 e OpenGL 4.4. Unidade de 

Armazenamento, com as seguintes características: 

Controladora de disco integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; 
Unidade de disco de estado sólido instalada SSD: 

Capacidade de no mínimo 320 GB com leitura sequencial de, no mínimo, 450MB/s e escrita sequencial 

de, no mínimo, 250MB/s MTBF (tempo médio entre falhas) de no mínimo 1.000.000 de horas. 

Gabinete: 

Gabinete com tela de LCD HD padrão WLED mínimo de 14 polegadas, ou superior, com resolução de, no 

mínimo 1366x768; 

Possuir slot específico para instalação de cabo com trava de fixação antifurto; 

Teclado embutido ao gabinete, no padrão ABNT-2, em Português (PT-BR), com teclado numérico, Qwerty; 

Touch Pad com 02 (dois) botões; 

Possuir Webcam com resolução HD (ou superior) integrada e microfone integrado; 
Adaptador de Energia e Bateria: 

Adaptador de energia da mesma marca do fabricante do equipamento, com tensão de entrada de 100-240 

VCA, com seleção automática de tensão e potência de Watts compatíveis; 

O equipamento deve acompanhar bateria integrada do tipo Li-Ion ou LiPO, de no mínimo 42 WHr e 

autonomia mínima de 3 horas em uso; 

Deverá possuir tecnologia de recarga rápida. O tempo máximo de recarga não deve exceder 2 (duas) horas. 

Portas de Comunicação: 

As seguintes interfaces devem estar integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos símbolos: 

Possuir no mínimo 01 (uma) portas USB 3.0, e 2 (duas) porta USB 2.0. 

http://santarem.pa.leg.br/
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Possuir 01 (uma) portas digital HDMI; 

Possuir interface combo de áudio com entrada para microfone ou saída estéreo amplificada para fones de 

ouvido ou alto-falantes externos; 

Possuir 01 (uma) porta RJ-45 de rede ethernet com Led de atividade; Possuir leitor de SD Memory Card 

Reader integrado ao equipamento; Controladora de Áudio, com as seguintes características: 

Controladora de áudio de, no mínimo 2 (dois) canais padrão HDA (High Definition Audio); Conversor estéreo 

de, no mínimo 16 bits (analógico para digital e digital para analógico). Sistema Operacional, Drivers e 

Compatibilidade, com as seguintes características: 

Sistema Operacional: 

O equipamento deverá acompanhar licença OEM do Sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64bits, 

ou superior, em português do Brasil (PT-BR); 

O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos 

necessário para seu funcionamento; 

Maleta: 

Maleta para transporte em nylon, lona ou couro sintético com tamanho suficiente para acondicionamento do 

notebook de forma com proteção almofadada, ofertado e com compartimento extra para outros objetos. 

 

Item: 05 Objeto: Notebook 
Quantidade: 02 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

05 Notebook Unid 02   

 

Descrição do Objeto: 

Processador: 

Atinge índice de, no mínimo, 9400 (nove mil e quatrocentos) pontos para o desempenho, tendo como 

referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

O modelo de processador ofertado deve possuir tecnologia de fabricação de no máximo 14 nanômetros e 

deverá ser da última geração disponibilizada pelo fabricante do equipamento; 

Deverá possuir, no mínimo 4 núcleos e 4 threads; deverá possuir, no mínimo, 8 MB de memória cache. 
Memória Principal (RAM): 

Memória RAM, com as seguintes características: Tipo DDR4 com suporte ao barramento de, no mínimo, 

2400 MHz; 

Possuir no mínimo 16 (dezesseis) GB de memória RAM, operando no mínimo a 2400 MHz; O equipamento 

deve possuir 2 (dois) slots SODIMM e suportar expansão mínima de 32GB. Circuitos Integrados (CHIPSET) 

e Placa Mãe, com as seguintes características: 

Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o modelo 

ofertado. Não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado; 

O chipset deve ser da mesma marca/fabricante do processador do equipamento; 

http://santarem.pa.leg.br/
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Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia acompanhado de software para criptografia 

de dados, pastas ou arquivos específicos utilizando chip TPM com gerenciamento centralizado e remoto. 

BIOS e Segurança: 

O equipamento deverá possuir BIOS do mesmo Fabricante do equipamento ou em regime de OEM com 

direitos de Copyright de livre edição, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovado 

através de atestado específico para este Termo de Referência, fornecido pelo Fabricante da BIOS, 

declarando o modelo do equipamento. Não serão aceitas customizações ou apenas cessão de direitos 

limitados; 

BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; Possibilita que a 

senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 

Permite inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil; 

O fabricante da BIOS deverá comprovar ser membro da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI - 

http://www.uefi.org/members), na categoria Promoters, desta forma atestando que os seus equipamentos 

estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior; 

Deverá mostrar as configurações de hardware e o número de série de identificação do equipamento; 

Sistema de diagnóstico em modo de interface gráfico, executado a partir da inicialização do equipamento e 

independente de sistema operacional capaz de verificar o status do hardware e teste de stress de, no 

mínimo, processador, memória, disco rígido e sistema de ventilação; 

A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do 

equipamento durante o período de vigência da garantia; 

A BIOS deverá possuir ferramenta capaz de apagar dados gravados no disco rígido de forma definitiva e 

irrecuperável segundo algum padrão internacionalmente reconhecido. 

Interface de Rede Local, com as seguintes características: 
Placa de rede: 

Integrada padrão Gigabit Ethernet; 

Deve operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps Suporta recursos de 

WoL (Wake-on-LAN) e PXE; 

Conector RJ-45 com Led de atividade. 

Interface de rede sem fio, com as seguintes características: 

Placa de rede Wireless, compatível com os padrões IEEE 802.11 b/g/n/ac; Operar nas bandas de 

frequências 2.4GHz e 5GHz; 

Deve possuir Bluetooth versão 4.1 ou superior 
Controladora de Vídeo: 

Controladora de vídeo integrada ao processador com capacidade mínima de 4GB de memória 

compartilhada dinamicamente; 

Controladora de vídeo padrão integrada compatível com DirectX 12 e OpenGL 4.4. Unidade de 

Armazenamento, com as seguintes características: 

Controladora de disco integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; 
Unidade de disco de estado sólido instalada SSD: 

http://santarem.pa.leg.br/
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Capacidade de no mínimo 480 GB com leitura sequencial de, no mínismo, 450MB/s e escrita sequencial de, 

no mínimo, 250MB/s MTBF (tempo médio entre falhas) de no mínimo 1.000.000 de horas. 

Gabinete: 

Gabinete com tela de LCD HD padrão WLED mínimo de 14 polegadas, ou superior, com resolução de, no 

mínimo 1366x768; 

Possuir slot específico para instalação de cabo com trava de fixação antifurto; 

Teclado embutido ao gabinete, no padrão ABNT-2, em Português (PT-BR), com teclado numérico, Qwerty; 

Através da combinação de teclas (FN+tecla) ou de tecla (s) dedicada(s) deverá permitir gerenciamento de 

energia, controle de volume, controle de brilho e controle da rede sem fio. 

Touch Pad com 02 (dois) botões; 

Possuir Webcam com resolução HD (ou superior) integrada e microfone integrado; 
Adaptador de Energia e Bateria: 

Adaptador de energia da mesma marca do fabricante do equipamento, com tensão de entrada de 100-240 

VCA, com seleção automática de tensão e potência de Watts compatíveis; 

O equipamento deve acompanhar bateria integrada do tipo Li-Ion ou LiPO, de no mínimo 42 WHr e 

autonomia mínima de 3 horas em uso; 

Deverá possuir tecnologia de recarga rápida. O tempo máximo de recarga não deve exceder 2 (duas) horas. 
Portas de Comunicação: 

As seguintes interfaces devem estar integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos símbolos: 

Possuir no mínimo 02 (duas) portas USB 3.0, e 1 (uma) porta USB 2.0. 

Possuir 02 (duas) portas de vídeo integradas ao equipamento, sendo no mínimo uma porta digital HDMI; 

Possuir interface combo de áudio com entrada para microfone ou saída estéreo amplificada para fones de 

ouvido ou alto-falantes externos; 

Possuir 01 (uma) porta RJ-45 de rede ethernet com Led de atividade; Possuir leitor de SD Memory Card 

Reader integrado ao equipamento; Controladora de Áudio, com as seguintes características: 

Controladora de áudio de, no mínimo 2 (dois) canais padrão HDA (High Definition Audio); Conversor estéreo 

de, no mínimo 16 bits (analógico para digital e digital para analógico). Sistema Operacional, Drivers e 

Compatibilidade, com as seguintes características: 

Sistema Operacional: 

O equipamento deverá acompanhar licença OEM do Sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64bits, 

ou superior, em português do Brasil (PT-BR); 

O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos 

necessário para seu funcionamento; 

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os drivers de 

dispositivos, BIOS e Firmwares para o notebook ofertado na versão mais atual para download; 

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download do sistema operacional original de 
fábrica; 

Deve ser comprovado que o notebook está preparado para suportar o Windows 10 Pro (64 bits), através do 

http://santarem.pa.leg.br/
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respectivo logo obtido no Windows Logo'd Products List para Microsoft. A comprovação da compatibilidade 

será 

efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente 

para o modelo no sistema ofertado, em https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/ 

Maleta: 

Maleta para transporte em nylon, lona ou couro sintético com tamanho suficiente para acondicionamento 

do notebook de forma com proteção almofadada, ofertado e com compartimento extra para outros objetos. 

 
 

Item: 06 Objeto: Impressora 
Quantidade: 07 unidades 

Item Discriminaç

ão 

Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

06 Impressora Unid 07   

 

Descrição do Objeto: 

Tipo: Impressora laser multifuncional monocromática; 

Conectividade: Ethernet, USB 2.0 

Características: 

Função copiadora duplex integrada (Frente e verso) Função Scanner 

Ciclo de trabalho mensal máximo: 15.000 páginas Volume de impressão mensal recomendado: 2.000 

páginas Resolução óptica: 1200x1200 dpi 

Capaz de imprimir 36 PPM Tamanho do papel: A4 

Capacidade do alimentador automático de documentos: 50 páginas Capacidade de saída de papel: 100 

páginas 

Capacidade de entrada de papel padrão: 250 páginas Capacidade de impressão frente e verso 

Tensão: 127V 

Modelo de referência: Brother DCP-B7535DW 
 
 

Item: 07 Objeto: Scanner 
Quantidade: 06 unidades 

Item Discriminaç

ão 

Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

07 Scanner Unid 06   

 

Tecnologia: Contact Image Sensor (CIS) 

Fonte de Luz: LED 

Modo de alimentação de documentos: ADF 

Resolução óptica (dpi): 600 x 600dpi 

http://santarem.pa.leg.br/
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Escala de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Modo de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída 

Tamanho da memória: 64MB SDRAM 

Dimensão (LDA): Máxima: 316 x 680 x 239 mm Mínima: 316 x 191 x 168 mm 

Interface: USB 2.0 (compatível com USB 1.1 e 3.0) Volume diário recomendado: 6.000 folhas Suporte 

OS: Win10/Win7/Win8/Linux 

Software Incluído: AVScan, Button Manager, PaperPort SE 14 
Características: 

Detecção ultrassônica de papel Sim Modo de papel longa Até 3 metros Digitalização de Cartão Sim 

Tamanho da digitalização 

ADF Mínimo 50 x 50 mm 

ADF Máximo 242 x 356 mm 

Capacidade do ADF 100 folhas de 75g/m² Espessura e Peso do Papel27 g ~ 413 g/m² Detecção de 

OCR 

Formatos: PDF, JPEG, PNG, DOCX, XLS, CSV 

Velocidade: 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frente e verso, com resolução de 200dpi / 

300dpi, seja em Colorido, Tons de cinza ou P&B. 

Modelo de referência: Avision AD230U 
 

Item: 08 Objeto: SSD 
Quantidade: 20 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

08 SSD Unid 20   

 

Características: 

Interface: SATA III; Forma: 2,5”; 

Tecnologia de armazenamento: SSD; Capacidade: 480 GB; 

Leitura sequencial: No mínimo, 450MB/s e escrita sequencial de, no mínimo, 250MB/s MTBF (tempo médio 

entre falhas) de no mínimo 1.000.000 de horas. 

 

Item: 09 
Objeto: Switch Fast Ethernet 

24 Portas 

Quantidade: 05 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

09 Switch Fast 
Ethernet 24 

Portas 

Unid 05   

 

Características: 

http://santarem.pa.leg.br/
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Portas: 24 RJ45 negociação automática de velocidade; Taxa de transferência: 2000 Mbps em modo full 

duplex; 

Controle de Fluxo: IEEE 802.3 fornece transferência de dados confiável; Alimentação: 127V; 

Função: QoS 

Modelo de referência: Intelbras SG 2400 QR. 
 

 

Item: 10 Objeto: Roteador Wi-Fi 
Quantidade: 10 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

10 Roteador Wi-

Fi 

Unid 10   

 

Características: 

Banda: Dual band 2.4GHz e 5GHz; Tensão: Bivolt; 

Velocidade: Até 1200 Mbps; Antenas: 4; 

Padrão: 802.11 ac 

Interface: 4 portas LAN e 1 WAN; 

Modelo de referência: TP-Link ARCHER C50 DUAL BAND AC1200; Garantia de fábrica: 5 anos. 

 

Item: 11 
Objeto: Monitor d

e Vídeo 

Quantidade: 10 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

11 Monitor de 
Vídeo 

Unid 10   

 

Características: 

Tamanho: 21”; Qualidade: Full HD; Entrada HDMI; 

Frequência: 60 Hz no mínimo; 

Tensão: 127V, tomada padrão NBR14136. 
 
 

Item: 12 
Objeto: Monitor d

e Vídeo Pivot 

Quantidade: 05 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

12 Monitor de 
Vídeo Pivot 

Unid 05   

 

Características: 

http://santarem.pa.leg.br/
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Tecnologia: LED; 

Tamanho: 19" a 21"; 

Função Pivot: vertical (de 0° a 90°); Entrada HDMI; 

Qualidade: Full HD; 

Entradas: HDMI e VGA, no mínimo 60HZ,; Tensão: 127V. 

Item: 13 Objeto: Patch Cord 
Quantidade: 60 

unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 
Unitário 

Valor Total 

13 Patch Cord Unid 60   

 
Características: 

Tamanho: 2,5 metros; 

Tipo: Par trançado UTP Cat5e; Padrão: T568A; 

Conexão: RJ 45. 

 

Item: 14 Objeto: Luminária 
Quantidade: 03 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

14 Luminária Unid 03   

Características: 

Soquete: E-27. Material: Metal. Potência: 60 Watts. 

Voltagem: Bivolt. Suporta lâmpadas 110v e 220v. Com haste articulável. 

Frequência: 50Hz. 

Tipos de suporte: Base e garra. Material: Metal e ABS. Tomada: NBR14136 

Peso aproximado: 1.4kg 

 

Item: 15 Objeto: HeadPhone 
Quantidade: 03 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

15 HeadPhone Unid 03   

 

Características: 

Sistema: Dinâmico Design: Closed-back 

Resposta de Frequência (Hz): 12 a 28.000 Rendimento (dB SPL/V): 125 Impedância Nominal: 32 Ohms 

Cabo: 1,5 Metros 
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Plug Conector: 3,5 mm Estéreo (p2) Modelo de referência: AKG 414. 

 
 
 
 
 
 
Características: 

Frequência nominal CPU 1,4 GHz; CPU contagem de núcleos 2; Tamanho de RAM 1 GB; 

10/100/1000 portas Ethernet 10; Número de portas USB 1; Poder Jack 1; 

Poe para fora Sim; 

Tensão de entrada suportada 10 V - V 30;Poe em Sim; Monitor de tensão Sim; 

Monitor de temperatura PCB Sim; Dimensões 443x92x44mm; Sistema operacional RouterOS; 

Faixa de temperatura operacional -30 + 70 C; Nível de licença 5; 

CPU IPQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0; 

O consumo máximo de energia 10W; Portas SFP 1; 

Tipo de slot USB Tipo 3.0 USB A; Porta serial RJ45; 

Tipo de armazenamento NAND; Tamanho de armazenamento 128 MB. 

Modelo de referência: Routerboard Rb 3011 Mikrotik Rm L5. 

 

Item: 17 
Objeto: Cabo de dados 

SATA 

Quantidade: 20 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

17 Cabo de dados 
SATA 

Unid 20   

 

Características: 

Aplicação: para HD, SSD, placa mãe; Conector entrada: SATA; 

Conector saída: SATA. 
 
 

Item: 18 Objeto: Smartphone 
Quantidade: 04 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

18 Smartphone Unid 04   

 
Características: 

Armazenamento Interno: 64 GB instalada; Memória RAM: 4 GB instalada; 

Câmera: Traseira e frontal; 

Item: 16 Objeto: Router Board 
Quantidade: 01 

unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total 

16 Router Board Unid 01   
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Tela: Touchscreen de 6" (No mínimo); 

Ternologia sem fio: Celular, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS; Sistema Operacional: Android. 

 

Item: 19 Objeto: Nobreak 
Quantidade: 50 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

19 Nobreak Unid 50   

 

Características: 

Potência: 1200 VA = 600Watts 

Forma de onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM Topologia: Nobreak (UPS) interativo com 

regulação on-line Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~ 

Tensão saída: 115V~ 

Possui Estabilizador Interno: Sim Formato do Nobreak: Torre 

Número de tomadas: 6 tomadas (Padrão NBR14136) 
 
 

Item: 20 
Objeto: Alicate de 

Crimpagem 

Quantidade: 02 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

20 Alicate de 
Cripagem 

Unid 02   

 

Características: 

Tipo: Rj45; 

Lâmina de corte e decapagem; 

Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Corpo em aço carbono. 

Item: 21  Objeto: Punch Down 
Quantidade: 02 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

21 Punch Down Unid 02   

 

Características: 

Alicate de Inserção Impacto Punch Down; Aplicação: Rj45 Fêmea Wt-40 Al09. 

 

Item: 22 Objeto: Keystone 
Quantidade: 30 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 
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22 Keystone Unid 30   

 

Características: 

Conector Fêmea Keystone Rj45 Cat5e 
 

Item: 23 Objeto: Teste de Cabo 
Quantidade: 02 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

23 Teste de Cabo Unid 02   

 

Características: 

Localizador de Cabos; Zumbidor; 

Testador de Cabo de Rede; Interface flexível e versátil; Controle de volume ajustável; Verificação automática 

eficiente; Teste de continuidade; 

Função de mapeamento cabo LAN, para diagnosticar condição de cabo LAN, identificando o ponto de 

conexão com falha ou quebra; 

Modo de economia de energia em espera; Função line-Tracking (rápido e confiável); 

Acompanha fone de ouvido; Led indicador; 

LED indicador e fone de ouvido permitem ao técnico trabalhar em local com baixa luminosidade ou 

ruidoso; Alimentação: 2 x Baterias 9V (JÁ INCLUSAS); 

 
 
 
 
 
Características: 

Aplicação: Para desktop - PC; Frequência: 1600 MHz; 

Capacidade: 8 GB; Tecnologia: DDR3 SDRAM. 

 

Item: 25 
Objeto: Memória RAM 

DDR3 - Notebook 

Quantidade: 06 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

25 Memória RAM 

DDR3 - 
Notebook 

Unid 06   

 

Características: Aplicação: Para Notebook; Frequência: 1600 MHz; 

Capacidade: 8 GB; Tecnologia: DDR3 SDRAM. 

Item: 24 
Objeto: Memória RAM 

DDR3 - PC 

Quantidade: 10 

unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor Unitário Valor Total 

24 Memória RAM 
DDR3 - PC 

Unid 10   
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Item: 26 
Objeto: Memória RAM 

DDR4 - PC 

Quantidade: 05 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

26 Memória RAM 
DDR4 - PC 

Unid 05   

 

Características: 

Aplicação: Para desktop - PC; Frequência: 2.400 MHz; 

Capacidade: 8 GB; Tecnologia: DDR4 SDRAM. 

 

Item: 27 
Objeto: Memória RAM 

DDR4 - Notebook 

Quantidade: 03 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

27 Memória RAM 

DDR4 - 
Notebook 

Unid 03   

 

Características: 

Aplicação: Para Notebook; Frequência: 2.400 MHz; 

Capacidade: 8 GB; Tecnologia: DDR4 SDRAM. 

 

Item: 28 Objeto: Placa de Vídeo 
Quantidade: 05 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

28 Placa de Vídeo Unid 05   

 

Características: 

Aplicação: Desktop PC; Memória: 2 GB; 

Interface: PCI Express x16 versão 3.0; Conectividade: HDMI/VGA; Garantia: 1 ano. 

 

Item: 29 Objeto: Cabo HDMI 
Quantidade: 15 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

29 Cabo HDMI Unid 15   

 

Características: 

Aplicação: Para monitores de vídeos Full HD; Tamanho: Entre 1,5m e 1,8m; 
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Conexão: 2 pontas HDMI; Versão: 2.0 

 

Item: 30 e 31 
Objeto: Toner HP 107 A Quantidade: 300 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

30 e 31 Toner para HP 107 
A 

Unid 300   

 

Características: 
Toner novo compatível para  impressoras HP 107A, preto, não remanufaturado, não recarregado, com 
rendimento para pelo menos 1.000 páginas, com prazo de validade mínimo de 1 ano a contar da entrega do 
material na Câmara Municipal de Santarém. Toner compatível com o de referência HP 105A da HP. 

 

 

Item: 31 
Objeto: Adaptador 

Wireless 

Quantidade: 05 unidades 

Item Discriminação Unid Qtde Valor 

Unitário 

Valor Total 

32 Adaptador 
Wireless 

Unid 05   

 

Características: 

Padrões Wireless: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; 

Frequência: 5GHz, 2.4GHz; Interface: USB 3.0. 
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