
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM 
ecretaria Municipal de Administração 

CNPJ: 05.171.681/0001-74 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJET 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, 
EDUCAÇÃO E SAUDE, de acordo com as especificações contidas neste Termo 
de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A locação dos equipamentos se faz necessária em razão desta Prefeitura 
Municipal não dispor, em seu parque computacional, de equipamentos 
suficientes para o atendimento das demandas diárias, bem como, não possuir, 
em seu quadro funcional, servidores qualificados para realizar o serviço de 
manutenção em equipamentos de informática. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 
integralmente, nas Leis Federais n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, Lei 
Complementar n° 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas 
condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais 
aplicáveis ao assunto. 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 
4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos 
abaixo: 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 	UNID. 

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES TIPO ALL IN 
ONE: 
- Processador similar ou igual à Intel modelo Core 
i3 7100 3.90GHz 3M13 cache, 64 bits. 
- Memória RAM de 4G13 DDR3 1600 Mhz. 
- 	Hard 	Disk 	500G13 	7200RPM. 
- Monitor de 24", LED, com saida HDMI, cor preta 
Widescreen. - Teclado e Mouse padrão BR. 	MÊS 
- Sistema Operacional Windows 10 PRO. 
- Anti Virus com Anti Spanware, Anti Malware, 
Ransonware, com acesso a manutenção remota, 
inventario hardware e nivel de produção. 
TOTAL DE 30 UNIDADES, SENDO 15 PARA 
PREFEITURA, 05 PARA SAÚDE, 05 PARA 

QUANT. 
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EDUCAÇÃO E 05 PARA SEMTEPS. 

      

           

   

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES TIPO 
DESKTOP: 
— Processador similar ou igual à Intel modelo Core 
i3 7100 3.90GHz 31V113 cache, 64 bits. 
- Memoria RAM de 4G13 DDR3 1600 Mhz. 
- 	Hard 	Disk 	500G13 	7200RPM. 
- Monitor de 19", LED, HDMI, VGA, cor preta 
Widescreen. 
- 	Teclado 	e 	Mouse 	padrão 	BR. 
— Sistema Operacional Windows 10 PRO. 
— Anti Virus com Anti Spanware, Anti Maiware, 
Ransonware, com acesso a manutenção remota, 
inventario hardware e nível de produção. 
TOTAL DE 120 UNIDADES, SENDO 40 PARA 
PREFEITURA, 30 PARA SAÚDE, 30 PARA 
EDUCAÇÃO E 20 PARA SEMTEPS.  
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LOCAÇAO 	 DE 	 NOTEBOOK: 
Notebook Processador Intel Core i3, 7100 
3.90GHz 	3M13 	cache, 	64 	bits. 
- 4G13 de memória RAM, 4Gb DDR4. 
- 	 Tela 	 14.0". 
- 	Hard 	Disk 	500G13 	7200RPM. 

3 - Sistema Operacional Windows 10 PRO 
- Anti Virus com Anti Spanware, Anti Malware, 
Ransonware, com acesso a manutenção remota, 
inventario hardware e nível de produção. 
TOTAL DE 12 UNIDADES, SENDO 05 PARA 
PREFEITURA, 02 PARA SAÚDE, 03 PARA 
EDUCAÇÃO E 02 PARA SEMTEPS. 
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LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO 
MULTIFUNCIONAL 	MONOCROMATICA: 
- 	Franquia 	mínima 	4.000 	páginas; 
- Impressora Multifuncional Monocromática. 
- Funções: Impressão, cópia e digitalização; 
- Processador: 1,5 GHz (Quad-core) Painel 
- Operacional: Painel Colorido sensível ao toque 
de 7" - Memória: Padrão 4GB Opcional 4GB; 
- 	Unidade 	de 	disco 	rígido: 	320G13. 
TOTAL DE 60 UNIDADES, SENDO 20 PARA 
PREFEITURA, 15 PARA SAÚDE, 20 PARA 
EDUCAÇÃO E 05 PARA SEMTEPS.  
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LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO, 

   

   

MULTIFUNCIONAL 	 COLORIDA: 
- 	Franquia 	mínima 	1000 	páginas 
- 	Impressora 	Multifuncional 	Color. 
- Velocidade do Processador: 1,2GHz; 

Memória: Padrão e Máximo 6GB. 
TOTAL DE 30 UNIDADES, SENDO 15 PARA 
PREFEITURA, 05 PARA SAÚDE, 05 PARA 
EDUCAÇÃO E  05 PARA SEMTEPS.  
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LOCAÇÃO 	 DE 	 NOBREAK: 
- Potência 800 VA, Estabilizador interno, 
Quantidade de tomadas: 6 tomadas - NBR 
14136, Proteção contra sobre aquecimento no 
inversor 	e 	no 	transformador. 
TOTAL DE 150 UNIDADES, SENDO 55 PARA 
PREFEITURA, 35 PARA SAÚDE, 35 PARA 
EDUCAÇÃO E 25 PARA SEMTEPS.  
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5.1. Todos os equipamentos deverão ser novos, e em primeira locação, 
incluindo sistemas operacionais e aplicativos originais possibilitando plena 
utilização, conforme descritos nas Especificações Técnicas Mínimas descritas 
neste Termo de Referência; 
5.2. A emissão do recebimento definitivo não eximirá o fornecedor de suas 
responsabilidades, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que 
esta Prefeitura Municipal de Marapanim e Secretarias venha a fazer, baseada 
na existência de produto inadequado ou defeituoso, no prazo de garantia; 
5.3. Os equipamentos deverão ser entregues de forma a dar imediata e total 
condições de trabalho. 

RAZO E LOCAL DA ENTREGA E DAS INSTALAÇÕES 

6.1. Os referidos equipamentos deverão ser entregues na totalidade em até 15 
(quinze) dias, após a assinatura do Contrato; 
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6.2. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Marapanim/Secretarias Municipais. 
6.3. A Contratada deverá agendar a data e o horário previsto para a entrega 
dos equipamentos, no horário do expediente, com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo 
com as especificações constantes deste Termo de Referência. 

7. PRAZO CONDIÇÕES D PORTE TÉÇNICO PR 

7.1. A Contratada deverá disponibilizar uma equipe permanente, de no mínimo 
3 (três) funcionários, devidamente qualificados, para dar suporte técnico à 
Contratante. 
7.1.1. A equipe técnica deverá permanecer nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Marapanim de segunda-feira à sexta-feira, nos horários de 
08h00min às 12h00min, e caso necessário, durante finais de semana, 
conforme solicitação previa da Prefeitura Municipal / Secretarias Municipais. 
7.2. A Contratada deverá atender aos pedidos de manutenção dos 
equipamentos, solucionando o problema em até 04 (quatro) horas, a contar da 
solicitação da unidade requisitante, através de manutenção ou substituição 
do(s) equipamento(s) por outro idêntico em marca, modelo, performance e 
configuração,- 
7.3. 
onfiguração;

7.3. Caso algum equipamento apresente reincidência de problemas, a empresa 
contratada deverá proceder a substituição no prazo de até 03 (três) dias úteis, 
a partir da data do registro da segunda ocorrência. 
7.4. Fornecer e utilizar nos serviços de manutenção, somente peças originais e 
de primeiro uso. 

8. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

8.1. Na assinatura do Contrato, a Contratada deverá apresentar garantia, em 
favor da Prefeitura Municipal de Marapanim, correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, a fim de assegurar a sua execução e será 
prestada em qualquer das modalidades admitidas pelo §11  do artigo 56 da Lei 
Federal 8.666/93. 
8.1.1. A garantia estipulada acima deve ser apresentada no momento de 
assinatura do Contrato. Excepcionalmente, mediante justificativa aceita pela 
Prefeitura Municipal de Marapanim/ Secretarias Municipais, a Licitante 
vencedora, poderá solicitar o prazo de 10 dias, contados da assinatura do 
termo, para a apresentação da garantia contratual. 
8.2. A garantia será devolvida à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias do 
término da vigência do Contrato, e após a quitação das multas contratuais 
eventualmente existentes, atualizada monetariamente nos termos da legislação 
vigente. 
8.3. Se houver acréscimo ao valor do Contrato, a CONTRATADA se obriga a 
fazer a complementação da garantia na assinatura do respectivo Termo 
Aditivo, ou excepcionalmente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contados da data de assinatura do Termo Aditivo. 
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9.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos 
produtos/execução dos serviços. 
9.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do 
objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
9.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade 
fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas 
no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

10. VIGÊNCIA DA CONTMJ, 4ÇÃO 
10.1- O Prazo de Viqência será de até 12(doze) meses,  a partir de sua data e 
assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. Entregar os equipamentos de acordo com as especificações exigidas no 
Edital e em consonância com a proposta respectiva, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula 
estabelecida neste Termo de Referência; 
11.2. Entregar os equipamentos com as respectivas midias e licenças de uso 
nos prazos estipulados no Termo de Referência, a contar do recebimento da 
Nota de Empenho e autorização de entrega; 
11.3. Entregar os equipamentos nos locais indicados por esta Prefeitura 
Municipal/ Secretarias Municipais; 
11.4. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo 
aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações 
constantes deste Termo de Referência; 
11.5. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e sem ônus para esta 
Prefeitura Municipal! Secretarias Municipais, os equipamentos devolvidos em 
razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas 
neste Termo de Referência, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis; 
11.6. Fornecer juntamente com a entrega dos equipamentos toda a 
documentação fiscal e técnica, bem como o respectivo termo de garantia; 
11.7. Deverão estar inclusas no preço, todas as despesas necessárias ao 
fornecimento dos equipamentos objeto da licitação, sem ônus para a 
Administração, tais como despesas com impostos, taxas, frete, encargos 
sociais, fiscais, previdenciários e comerciais, inclusive, demais encargos que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto desta Licitação; 
11.8. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
11.9. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituirás suas expensas, no total 
ou em parte, os equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da sua execução; 
11.10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pela Prefeitura Municipal! Secretarias Municipais, 
referentes à forma de fornecimento dos equipamentos e ao cumprimento das 
demais obrigações assumidas; 
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11.11. Efetuar manutenção corretiva, que tem por objetivo corrigir falhas 
detectadas em qualquer equipamento fornecido, de forma a garantir o perfeito 
funcionamento e operacionalidade dos mesmos, realizando ajustes, reparos e 
correções necessárias, com a substituição de peças defeituosas ou de todo o 
equipamento; 
11.12. Proceder a configuração dos equipamentos, que por ventura forem 
reparados de modo que possibilite sua conexão à rede de dados da Prefeitura 
Municipal! Secretarias Municipais; 
11.13. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade 
do fornecimento, inclusive considerando os casos de greve ou paralisação de 
qualquer natureza; 
11.14. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) nos quantitativos contratados, sempre nas mesmas condições 
estipuladas neste Termo de Referência,- 
11.15. 

eferência;
11.15. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a esta Prefeitura Municipal! 
Secretarias Municipais ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas; 
11.16. Guardar em relação aos dados, informações ou documentos de 
qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer motivo venham 
a tomar conhecimento em razão dos seus serviços, o mais completo e absoluto 
sigilo, sob pena de responsabilidade civil e criminal por sua indevida 
divulgação, descuidada ou incorreta utilização. 

12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATA 
12.1. Para garantir o cumprimento do presente Termo de Referência, a 
Contratante obrigar-se-á.- 

12.1.1. 
brigar-se-á:

12.1.1. Permitir livre acesso dos técnicos da empresa contratada aos locais 
onde estiverem instalados os equipamentos, observadas as normas de 
segurança pertinentes; 
12.1.2 . Prepararas locais para recebimento dos equipamentos; 
12.1.3. 	Rejeitar os equipamentos que forem entregues fora das 
especificações constantes neste Termo de Referência; 
12.1.4. Efetuar mensalmente o pagamento das notas fiscais referentes a 
prestação dos serviços; 
12.1.5. Utilizaras equipamentos de conformidade com as instruções técnicas 
fornecidas pela contratada. 
12.1.6. Comunicar a transferência/mudança do local de instalação dos 
equipamentos, por escrito. 

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS 
13.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso 
da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 
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