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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, não adquiridas no Pregão 
presencial SRP nº 028/2019, para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos 
municipais. 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 
 
Item Descrição dos bens Unid Quant 

1 

Impressora colorida com tecnologia a laser, velocidade de impressão 
35 páginas (a4) por minuto, mono e color, tela de LCD colorido de 2,4 
polegadas,  porta USB frontal 2.0 (tybe B), conexão por ethernet 
(10/100/1000), USB ou opção simples de mobile printing, processador 
dual core de 1 GHz e unidade de memória de 1GB, cartucho de toner 
para até 7.000 pág. coloridas e 10.500 pág. monocromáticas, 
calibração da pantone, 01 bandeja para 250 folhas internas; resolução 
de impressão mono: 1.200 x 1.200 ppp. 4800 quantidade color ( 2400 
x 600 dpí), sistema operacionais compatíveis: linux, mac os x: 
windows 7 8/8.1 e windows 10 

Und 1 

2 

Microcomputador c/ Processador Intel core i3 ou superior ou 
compatível superior.  Placa mãe: gigabyte GA-B75m D3H ou superior 
ou compatível superior. Memória: 4gb DD3 1600MHz. HD: 1T Sata 
6gb/s 7200rpm - 64mb. fonte atx mínima 500 watts real. Portas USB 
frontais (2 portas) e traseiras (4 portas).  Kit multimídia com caixas de 
som (2) amplificadas. Teclado multimídia BR PS/2 ABNT2, mouse 
óptico PS/2 de 3 botões  com função scroll. Sistema operacional 
windows 10 x 64 profissional – pt-br (o&m), office profissional 2016 
– pt-br (o&m). 

Und 112 

3 

Coletor de assinatura digital USB, com área de trabalho mínima de 
130x100mm, resolução mínima de 400 pontos por polegada, imagens 
no formato PNJ e JPEG, área de assinatura do sensor do tipo 
eletromagnético, caneta sem bateria que possibilite o uso de pontas 
plásticas, interface USB 2.0, compatível com o programa operacional 
Windows, acompanhamento de softwares e drivers e kit para 
desenvolvimento de software (SDK) compatível com plataforma . 
NET, com manuais de instalação e configuração. Deve ser 
homologado pelo Ministério do Trabalho para emissão de Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. 

Und 8 

 
3- DO FORNECIMENTO DOS BENS 
 
3.1- Os bens poderão ser adquiridos de forma parcelada de acordo com as necessidades e 
disponibilidade financeira de cada órgãos (Secretarias) participantes. Os bens deverão ser 
entregues na sede do Município de Igarapé – Açu, sito a Av. Barão do Rio Branco, nº 3635, 
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Centro, CEP: 68.725-000, em até 12 (doze) dias corridos após o recebimento da requisição de 
compras  devidamente numerada, assinada e carimbada. 
 
3.2- Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
 
3.3- Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado.  

 
3.4 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 
consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 
Nesta hipótese, os bens serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 
(dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 14.2 deste 
Edital. 
 
3.5 - Caso a entrega dos bens não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, 
estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades. 
 
3.6- O recebimento provisório ou definitivo dos bens não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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