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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 009/2019, 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 Policromática – A4, tecnologia: laser/ledpolicromático, 
resolução de impressão: mínima 600 x 600 dpi (Resolução Real), 
velocidade: mínima 30 ppm em tamanho A4, processador: mínimo 600 
MHz, memória RAM: mínima 512 MB com possibilidade de 
expansão, bandeja de papel padrão: Bandeja de alimentação interna 
com capacidade de pelo menos 500 folhas; Bandeja multiuso com 
capacidade de pelo menos 100 folhas; possuir saída de papel de pelo 
menos 250 folhas, tempo de saída da primeira página: máximo de 11 
segundos, capacidade para impressão frente/verso automático 
(duplex), tensão de entrada: mínimo 110 v a 50/60 hz., interface 
padrão: mínimo USB 2.0, interface de rede: ethernet e utilização em 
rede padrão TCP/IP, através de placa interna padrão ethernet 
10/100/1000 Mbps, com conector RJ45, ciclo mensal: mínimo 75.000 
páginas, compatibilidade: Windows 7/8/Vista//Server, Linux, rede 
padrão TCP/IP, acompanhado de drivers. 

Und 8 

2 

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 págs. Coloridas e 10.500 pág. Monocromáticas, 
calibração da pantone, 01 bandejas 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 

3 

Multifuncional com ciclo mensal de 10.000 páginas com Tecnologia 
de Impressão Laser Eletrográfico Monocromática. imprime frente e 
verso (A4 ), Memória de 32 MB (padrão), porta USB, Velocidade de 
Processador 200MHz,com visor LCD. Velocidade (ppm) 27ppm, 
Ampliação / Redução:25% - 400%. Resolução interpolada: 19200 x 
19200 dpi, resolução óptica do scanner: 600 x 2400 dpi. c/ cabo USB, 
toner para 2.600 paginas.  

Und 32 

4 Microcomputador c/ Processador Intel core i3 ou superior ou 
compatível superior.  Placa mãe: gigabyte GA-B75m D3H ou superior Und 112 
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ou compatível superior. Memória: 8gb 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). 

5 
No-break 800VA Modelo bivolt: Automático de entrada 115-
127/220V~ com saída 115V~. Tomadas: 6 tomadas no padrão NBR 
14136. 

Und 78 

6 

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 

7 

Scanner automático, volume diário mínimo 5.000 páginas por dia, 
Resolução óptica 600 dpi, modos de digitalização: simplex e duplex, 
colorido, tons de cinza e preto e branco, gramatura de documentos: 40 
até 209 g/m², tamanho máximo e mínimo de documentos,  216 mm x 
863 mm (8,5 x 34 pol) / 50 mm x 50 mm (2 pol x 2 pol),  modo de 
documento grande: 216 mm x 4.064 mm (8,5 pol x 160 pol), 
velocidade media de digitalização: 60ppm/120ipm, alimentador de 
documento mínimo 50 pagina, conectividade USB 2.0 (cabo incluído), 
formatos de arquivos de saída TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF 
pesquisável de uma ou várias folhas. Profundidade de Bits 24 bits, 
conexões USB 2.0, tamanho máximo de digitalização digitaliza 
documentos desde A8 (5,3x7,3cm) até A4 (21x29,7cm), permite 
digitalizar folha A3 (através de folha de suporte), digitaliza cartões de 
visita, cartões rígidos (cartão de crédito) e RG, permite que sejam 
colocados documentos de tamanhos diferentes no alimentador, Sistema 
Operacional: windows 7, windows vista, windows XP, windows 2000, 
mac OS X, 10.4.11, 10.5.8 - 10.6.x , linux, voltagem bivolt. 

Und 3 

8 

Switch 8 Portas, Hardware: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u 
/ 802.3ab / 802.3x | CSMA / CD, Interface: 8 10/100 / 1000Mbps, 
portas, auto-negociação, Auto-MDI / MDIX, Tamanho do buffer: 
2Mb, Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz, Fan 
Quantidade: Fanless, Dimensões (LxPxA): 6,2 x 4,0 x 1,0 pol. (158 x 
101 x 25 mm), Indicador LED: Power System  | Link, indicadores de 
velocidade e de actividade por porto construído em cada porta RJ-45, 
Consumo de energia: Máxima: 4.5W (220V / 50Hz), desempenho: 
Capacidade de Comutação: 3.2Gbps, Taxa de Encaminhamento de 

Und 13 
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Pacotes: 2.38Mpps, Tabela de Endereços MAC: 8K , Buffer de 
Memória: 2Mb, Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes 
e inovadoras economizam até 75% de energia, Método de 
Transferência: Armazena e Encaminha. 

9 

WEBCAM – interface: USB 2.0, resolução de mínimas de 1280x720 
pixel, velocidade de captura de vídeo: 30fps, sensor de imagem: 
CMOS colorido, comprimento do cabo: 1,30m, ângulo de inclinação: 
90°, ângulo de rotação: + / - 20°, foco fixo, brilho automático  
acompanhamento de softwares e drives e kit para desenvolvimento de 
software (SDK) compatível com plataforma NET ( C#, VB, NET,ASP, 
NET), compatível com Windows XP/2000 e superiores homologado 
para uso sistema: Microsoft Lifecam HD - 3000 

Und 5 

10 

Leitor óptico de digitais, superfície de captura: prisma de vidro com 
LED visível e perceptivo, tipo de sensor: óptico, modelo do leitor: 
torre, modo de captura: qualquer ângulo (360 graus), captura 
automática: Auto-On - ativação automática no hardware, resolução 
mínima: 500 dpi (média x, y sobre a área scanner), área de captura: 16 
mm (largura) x 18 mm (comprimento), interface: USB 2.0 (Full 
Speed), padrões de template: ISO/IEC 19794-2:2005 e ANSI/INCITS 
378-2004, tensão de alimentação: 5.0V ± 5% fornecida pela USB, 
acompanhamento dos softwares e drivers e kit para desenvolvimento 
de software (SDK) compatível com plataforma .NET (C#, VB .NET, 
ASP .NET), homologado para uso no sistema: Fingkey Hamster DX 

Und 5 

 
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, 
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. 
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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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