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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA

  

Processo Administra�vo nº 3774/2022.

 

1 Objeto

 

1.1 A presente Licitação tem por objeto Aquisição de Equipamentos de Informá�ca para as unidades
escolares do Município de Pimenta Bueno.

1.2 A aquisição ora em comento, tem como obje�vo atender as Unidades Escolares Municipais sob
jurisdição da Secretaria Municipal de Educação de Pimenta Bueno.

1.3. Quanto à demanda depreendemos que, após levantamento constatou-se que a necessidade será
conforme item 5.1.

 

2 Da Jus�fica�va

 

O Município de Pimenta Bueno possui 19 (dezenove) unidades escolares e atende
aproximadamente 4.400 (quatro mil e quatrocentos) alunos.

Os desafios enfrentados para alcançarmos os obje�vos almejados para uma educação de qualidade
e inclusiva são vários e demandam esforços dos diversos setores e ações ar�culadas que subsidiem um
bom Trabalho com o cumprimento das metas.

Considerando que para gerenciar as unidades escolares e manter uma boa gestão sobre as mesmas,
os diretores e vice-diretores necessitam de equipamentos de informá�ca para estarem realizando suas
tarefas do dia-a-dia.

Considerando ainda que a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, no ano de 2020 implementou o
Sistema de Processo Eletrônico, onde todos os processos e documentos no âmbito da administração são
criados, assinados, tramitados e recebidos de forma on line.

A aquisição destes equipamentos faz-se necessária em virtude da necessidade permanente de
u�lização de sistemas e meios de tecnológicos que permitam que os gestores das unidades escolares,
devido às atribuições dos cargos, desenvolvam a�vidades de suas competências se beneficiando de
mobilidade. A aquisição de notebooks contribuirá com a facilitação do desenvolvimento das a�vidades
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relacionadas à a�vidade ins�tucional, em outras palavras, jus�fica-se tal despesa na necessidade de
o�mização das ações de administração

Em razão do exposto, considerando a necessidade premente apresentada, no tocante a viabilização
dos equipamentos solicitados a serem disponibilizados às Unidades Escolares, compreende de suma
importância proceder às aquisições dos equipamentos de informá�ca, para promover uma melhoria gestão
escolar.

 

3 Fundamento Legal

 

A aquisição de Material objeto/produto deste Termo de Referência obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao
Decreto Municipal nº 2.344, de 30 de dezembro de 2005, 2.494/2006, de 18 de Dezembro de 2006, à Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, à Lei Municipal
1.670/2011 que Ins�tui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual e Decreto Regulamentar Municipal nº. 271/2017 que regulamenta a Lei
anterior e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993.

 

 

4 Classificação dos Objetos/Produtos

 

Os materiais/produtos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da
Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto Municipal n° 2.3106, de 2005.

 

 

5 Aquisição dos Materiais de Objeto do Termo

 

5.1 Os materiais a serem adquiridos serão conforme segue abaixo descrito:

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE

1 NOTEBOOK 1.1. PRODUÇÃO a) Os Notebooks
deverão ser novos, idên�cos e sem uso anterior. O
modelo ofertado deverá estar em linha de produção,
sem previsão de encerramento, na data de entrega
da proposta. 1.2. PROCESSADOR a) Processador
(CPU) Intel® Core I5 10210U Quad Core 10° Geração
ou semelhante b) Frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz
6MB Intel ® Smart Cache 1.3. MEMÓRIA RAM a) 8GB
(4GB Soldada + 4GB módulo) RAM DRR4 Até
2400MHz Expansível até 20 GB. 1.4. SEGURANÇA a)
Senha para proteção da BIOS e HDD Slot para trava

Und 19
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Kensington 1.6. PORTAS DE COMUNICAÇÃO a) Porta
HDMI® b) Portas USB 2.0 e USB 3.1 c) Porta Ethernet
Gigabit (RJ-45) d) Porta USB 2.0 e) Dois alto falantes
digitais estéreo Microfone digital integrado 1.7.
CONEXÕES a) Wireless (Wi-Fi): Compa�vel com IEEE
802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac
Frequência: até 5GHz Ântena: 1x1 Bluetooth: Versão
4.2 LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet 10/100/1000
(RJ45) com suporte a Wake on LAN 1.8. UNIDADE DE
ARMAZENAMENTO INTERNO a) 1TB HDD SATA 3 RPM
5400 1.10. TECLADO a) Teclado: Tipo membrana em
português do Brasil padrão ABNT 2 com teclado
numérico dedicado Touchpad: Mul�gestual stente a
umidade 1.11. MOUSE a) Deverá ser fornecido 01
(um) mouse integrado �po Touchpad. 1.12. TELA DE
VÍDEO a) 15,6 LED LCD Painel: TN (twisted nema�c)
Designer: Ultra fino Resolução: HD (1366x768) An�
reflexo Frame rate: 60 Hz Tempo de resposta: 8 ~
11ms Brilho: 220 nits Color gamut (NTSC): 45%
Proporção: 16:9 Taxa de contraste: 400:1 1.13.
CARREGADOR DE BATERIA a) Fonte de Alimentação:
Bivolt Adaptador AC de 3 pinos (45W) com cabo. b)
Bateria: Bateria de 3 células (Li-Íon) -37 Wh Bateria
com autonomia de até 7 horas 1.16. DIMENSÕES a)
Dimensão: 363.4 (W) x 247.5 (D) x 19.9 (H) mm Peso
máximo: 1.9 kg 1.17. SISTEMA OPERACIONAL E
DRIVERS a) Deverá ser entregue com 01 (uma)
licença do sistema operacional corpora�vo MS-
Windows 10

 

5.2 A Contratada deverá entregar os materiais/produtos objeto deste Termo de Referência, mediante
requisição assinada por servidor responsável da Unidade Administra�va requisitante.

5.3 Prazo de entrega: O fornecedor cujo preço es�ver registrado em edital e devidamente empenhado
deverá entregar em até 30 (trinta) dias, conforme a necessidade das secretarias, após recebimento da
requisição devidamente assinada pelo responsável da secretaria.

5.4 Local de entrega: No Almoxarifado Central da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno-RO.

5.5 Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno deste exercício, na
dotação abaixo discriminada:

a) Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

b) Projeto A�vidade: 2.033 Manter as Unidades Escolares do Ensino Fundamental

c) Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente

 

 

6 Formalização do Contrato ou Instrumento Legal
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6.1 - O fornecimento objeto deste Termo de Referência será conforme descrito na Nota de
Empenho/instrumento legal e nos termos do ato convocatório, observando-se, os direitos e obrigações
entre as partes, de acordo com os norma�vos vigentes.

6.2 - A proposta da empresa ficará vinculada à nota de empenho, aos termos da licitação e das
especificações constantes do presente Termo de Referência, de forma complementar e inseparável.

 

 

7 - Especificações Básicas do Fornecimento

 

7.1 - O fornecimento deverá ser realizado conforme necessidade das Unidades Administra�vas, através de
requisição ou documentos de autorização de fornecimento, emi�do pelo responsável de cada UA,
conforme subitem 5.2 a 5.4.

7.2 Os materiais/produtos serão recebidos somente com a apresentação das notas fiscais anexos as
requisições, com as quan�dades e demais caracterís�cas exigidas.

 

8 - Do Pagamento

 

8.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através de ordem bancária e depósito em conta
corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente
cer�ficada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções
norma�vas vigentes.

8.2 O pagamento será efetuado em 5 (cinco) dias úteis caso seu valor seja igual ou inferior a R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais) e, acima deste valor, em até 30 (trinta) dias consecu�vos, contados a
par�r da apresentação da fatura/nota fiscal.

8.3 Será procedida consulta ON LINE junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações fiscais, antes
de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma rela�va às
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.4 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correções, com as informações que mo�varam sua rejeição, contando-se o prazo para
pagamento da data da sua reapresentação.

8.5  Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação defini�va do fornecimento.

8.6. A Administração deste Município só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do
setor requisitante das mercadorias, o necessário RECEBIDO dos mesmos entregues pela empresa
vencedora.
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9 Do Recurso Orçamentário

 

9.1 - A aquisição/contratação dos produtos/serviços de que trata o presente Termo de Referência, ocorrerá
por conta da previsão do Orçamento do Município, e das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentária e na Lei do Plano Plurianual.

 

 

10 Das Responsabilidades da Contratada

 

10.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas neste Edital e nos seus Anexos: 10.1.1
entregar o objeto dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o especificado neste
Edital e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

10.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir documentos autorizando a entrega dos produtos,
assinado pelos servidores responsáveis pelas Secretarias.

10.1.3 Entregar os materiais, nas condições es�puladas neste Termo de referência no respec�vo Termo
Contratual e nas condições inseridas nas Notas de Empenhos iniciais e seguintes e nos documentos de
solicitação dos produtos;

10.1.4 Emi�r as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital;

10.1.5 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

10.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento dos materiais,
assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;

10.1.7 prover todos os meios necessários à garan�a da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

10.1.8 a falta de quaisquer dos itens cuja prestação incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá
ser alegada como mo�vo de força maior para o atraso, não entrega dos produtos, objeto deste contrato e
não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições
estabelecidas;

10.1.9 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

10.1.10 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras per�nentes;

10.1.11 fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente,
os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA;

10.1.12 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas
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preven�vas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais
vigentes;

10.1.13 providenciar, imediatamente, por sua conta e sem ônus para a PREFEITURA, a correção ou
subs�tuição, a critério da PREFEITURA, dos materiais que apresentarem alterações durante o período de
u�lização ou execução;

10.1.14 garan�r o fornecimento das mercadorias sempre que necessário sua solicitação de entrega.

10.1.15 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações,
documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais da PREFEITURA, de que venha a tomar
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o objeto do
contrato;

10.1.16 todos os materiais/produtos deverão ser comprovadamente de primeira qualidade. 10.1.17 aceitar
nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem em até 25% (vinte e cinco por
cento) da(s) quan�dade(s) do(s) materiais/produtos es�mado(s) no Anexo I, de acordo com o art. 65, p. 1º
da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA;

10.1.18 manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital rela�vo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº
8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA.

 

11 - Responsabilidades das Unidades Administra�vas

 

11.1 Solicitar o fornecimento dos materiais/produtos mediante documento expedido e assinado pelo
servidor responsável de cada UA;

11.2 Pagar a licitante contratada nas condições previstas no Edital;

11.3 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a legislação
dispuser.

 

 

 

Pimenta Bueno, 18 de maio de 2022.

Av. Castelo Branco, 1046 - Pimenta Bueno/RO - CEP 76970-000
www.pimentabueno.ro.gov.br - Fone: (69) 3451-2593 / 3451-2465 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO RODRIGO SABAI, Agente Administrativo, em
18/05/2022 às 11:14, horário de Pimenta Bueno/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 5.836 de
29/10/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site servicos.pimentabueno.ro.gov.br, informando o
ID 341372 e o código verificador F3F441ED.
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