
 

1. OBJETIVO.  
1.1.1. Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada 
na aquisição de Suprimentos de Informática e diversos, com fornecimento de 
forma fracionada conforme demanda para suprir as necessidades da parte 
administrativa  Secretaria Municipal de Educação e FUNDEB (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação Básica) e setores ligados à rede pública de ensino no 
município de Santana do Araguaia– PA durante o ano de 2021, segundo quantitativos e 
demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e demais exigências 
estabelecidas neste instrumento. 
1.1.2. Estimativa de consumo individualizada, do órgão gerenciador: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA UNID QTDE 

1 CHAVE DE FENDA MEDIA EM AÇO  CHAVE DE FENDA MÉDIA EM AÇO - Haste 

Niquelada e Cromada, com Cabo em Polipropileno com 
Ponta Fosfatizada. 

UND 3 

2 PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 

MBPS 

 PLACA DE REDE - Placa compatível com protocolos 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEE 802.3ab, interface PCI-
Express, porta RJ45 de 10/100/1000Mbps. 

UND 10 

3 ADAPTADOR WIRELLESS 300MBPS  ADAPTADOR WIRELESS - Equipamento destinado a 

conversão de sinal wireless via USB. Padrão de operação 

IEEE 802.11n/g/b 2.5Ghz e IEEE 802.11ac/n/a 5GHz. 
Taxa de sinal media de 300Mbps em 2.5Ghz e 867Mbps 

em 5GHz. 

 

UND 10 

4 ALCOOL ISOPROPÍLICO  ALCOOL ISOPROPÍLICO - álcool com grau de pureza de 

99,8% destinado a limpeza  em produtos eletrônicos. 

UND 5 

5 MOUSE OPTICO USB MOUSE OPTICO USB - Dispositivo periférico Plug&Play 
que permite a interação com objetos virtuais através de 

conexão USB 2.0 com o computador. Resolução mínima 

de 800dpi e cabo de conexão com comprimento de 1m. 

UND 25 

6 ALICATE ELETRICISTA   ALICATE DE ELETRICISTA - Forjado em aço cromo 
vanádio, Cabeça e articulação polidas, Têmpera total no 

corpo, Têmpera por indução no gume de corte, Maior 

arresta de corte para facilitar o trabalho em uma ampla 
gama de bitolas de fios, Ranhuras cruzadas no bico para 

maior agarre, Dispositivo para prensar terminais de bitolas 

até 10 mm sem isolação, Isolação elétrica de 1000V CA, 
Produto em conformidade com a NBR9699 e NR10. 

UND 1 

7 BATERIA CR2032  BATERIA CR2032 – tensão 3V, Dimensões 19,5 x 2,5 

mm 

UND 25 

8 CABO DE FORÇA PARA FONTE ATX CABO DE FORÇA PARA FONTE ATX - Cabo de Força 
Energia 10 AMP 

MT 10 

9 PEN DRIVE 16 GB  PEN DRIVE 16 GB – Dispositivo para armazenar 

arquivos digitais com capacitade de 16GB. Suporte a 

protocolo USB 2.0. 
 

UND 15 

10 PEN DRIVE 32 GB  PEN DRIVE 32GB - Dispositivo para armazenar arquivos 

digitais com capacidade de 16GB. Suporte a protocolo 

USB 2.0. 

UND 15 

11 MOUSE OPTICO PS2  MOUSE OPTICO PS2 – Dispositivo periférico Plug&Play 

que permite a interação com objetos virtuais através de 

conexão PS2 com o computador. Resolução mínima de 
800dpi e cabo de conexão com comprimento de 1m. 

UND 25 

12 BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH  BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH - Bateria 

chumbo- ácida regulada por válvula - VRLA – selada, 
Caixa e tampa em ABS de alta resistência térmica e 

mecânica, Placas em liga chumbo-cálcio, Eletrólito 

absorvido nos separadores de microfibras de vidro – AGM, 

UND 10 

TERMO DE REFERÊNCIA 



Opera em qualquer posição, Recombinação de gases em 

operação normal maior que 98%, Opera em larga faixa de 

temperatura, Em regime de flutuação a 25ºC permite uma 

vida superior a 3 anos 

13 MOUSE PAD  MOUSE PAD – Acessório para diminuir o atrito e 
aumentar a precisão no manuseio do mouse. Feito em 

material neopreme ou em material emborrachado. 

UND 25 

14 ALICATE DE CRIMPAGEM DE RJ45  ALICATE DE CRIMPAGEM DE RJ45 - Alicate modular 
para cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ 11/12/45, 

possui 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos. Ideal para 

decapar e crimpar cabo de rede (RJ45) e telefônico (RJ11). 
Material resistente e de alta qualidade. Lâminas resistentes 

e precisas. 

UND 1 

15 PASTA TERMICA  PASTA TERMICA - Produto destinado a auxiliar no 
refrigeramento de processadores. Composto de óxidos 

metálicos e óleos com condutividade térmica de 1,2 w/mk 

disponibilizado em embalagem de 50g. 

UND 3 

16 CHAVE PHILIPS  CHAVE PHILIPS - Haste Niquelada e Cromada, com 
Cabo em Polipropileno com ponta fosfatizada. 

UND 3 

17 SWITCH 24 PORTAS  SWITCH 24 PORTAS - Equipamento responsável pela 

comunicação entre um computador de origem e um 

computador de destino. Trabalhando em protocoos IEE 

802.3i / 3u / 3ab / 3z / 3ae / 3ad / 3x / 1d / 1s / 1w / 1q / 1x 

/ 1p. Utilizando Interface de 24 portas RJ45 com auto 
negociação em 10/100/1000 Mbps. Com capacidade de 

comutação de 128Gbps e taxa de encaminhamento de 

pacotes de 95.2 Mpps. 

UND 5 

18 ESTILETE  ESTILETE - Indicado para fazer cortes em geral, Possui 
corpo em plástico reforçado revestido com borracha 

termoplástica que aumenta a aderência da mão do operador 

com a ferramenta. Acompanha 2 lâminas extras 

UND 3 

19 ROTEADOR   ROTEADOR – Equipamento destinado a transmisão de 

Wireless nos protocolos IEEE 802.11n/g/b  2.4GHz e IEEE 

802.11ac/n/a 5GHz. Com frequência de 2.4GHz e 5GHz. 
Taxa de sinal em 2.4GHz até 300Mbps e 5GHz até 

867Mbps. Segurança Wireless com criptografias 64/128-bit 

WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. Com 4 
antenas externas, 4 portas LAN10/100/1000Mbps e 1 porta 

WAN 10/100/1000Mbps. 

UND 15 

20 DOCK STATION PARA HD USB  DOCK STATION PARA HD USB - Estação portátil que 
permite conectar HDs ao computador através de uma 

interface USB 2.0 ou E-Sata. o dispositivo possibilita o uso 

de  2 discos rigidos de 2,5 ou 3,5 polegadas que utilizam a 
tecnologia IDE/SATA que tenham até 2 Tb de capacidade. 

suporta cartões CF, SD, XD, MS (mini sd, t-flash/micro 

sd). 

UND 1 

21 NOBREAK 700VA  BIVOLT   NOBREAK 700VA BIVOLT - Equipamento com 
potencia de 700VA destinado a regulação on-line e 

alimentação, via baterias, da tensão de saida para os 

dispositivos conectados em caso de falta de tensão de 
entrada. Com tensão de entrada bivolt e tensão de saida 

115v. 5 tomadas de saida no padrão NBR 14136. Tempo de 

autonomia máximo usando as baterias de até 30 minutos 
considerando 80Ah. 

UND 13 

22 CARTUCHO ORIGINAL PARA 

IMPRESSORA PRETO 

 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO - 

Cartucho 662 preto compativel com impressoras HP 
Deskjet Ink Advantage 2515, 2516, 3515 e 3516. 

UND 25 

23 RASTREADOR DE CABO RJ45  RASTREADOR DE CABO RJ45 - Ferramenta destinada 

a rastrear cabo de rede LAN. Testador de cabo de rede para 

UTP STP Cat5 Cat6 RJ45 RJ11 Teste de localização de 
linha. 

UND 1 

24 MEMORIA   MEMORIA Hardware com módulos de 4GB e frequência 

de 2666/2100/2133 MHz. Cache de 9MB e velocidade de 
barramento de 8 GT/s. 

UND 12 

25 FONTE ATX 250W BIVOLT  FONTE ATX 250W BIVOLT – com cabo de força, 

conector de saída 20+4 pinos e controle de temperatura 
silencioso. 

UND 25 

26 ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT 6 

TOMADAS 

 ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT 6 TOMADAS - 

Equipamento responsavel por estabilizar a tensão de saida. 

Com potencia de 2000VA e tensão de entrada bivolt 
automático e tensão de saída 115V. Conexão de entrada 

plugue NBR 14136 e conexão de saída com 6 tomadas 

UND 15 



NBR14136. Microprocessador de alta velocidade com 

memória flash. Sinalização para rede normal, subtensão, 

sobretensão e sobrecarga. Com proteção de 

sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito. 

27 NOBREAK 700VA BIVOL TB   NOBREAK 700VA BIVOLT TB - Equipamento com 
potencia de 700VA destinado a regulação on-line e 

alimentação, via baterias, da tensão de saida para os 

dispositivos conectados em caso de falta de tensão de 
entrada. Com tensão de entrada bivolt e tensão de saida 

115v. 5 tomadas de saida no padrão NBR 14136. Tempo de 

autonomia máximo usando as baterias de até 30 minutos 
considerando 80Ah. 

UND 12 

28 TECLADO K 120 USB  TECLADO K 120 USB - Dispositivo periferico 

Plug&Play de entrada manual de dados e comandos para o 
computador atraves de conexão USB 2.0. No padrão 

ABNT ou ABNT2 com cabo de conexão de 1m. 

UND 12 

29 TECLADO MULTIFUNCIONAL PS2  TECLADO MULTIFUNCIONAL PS2 - Dispositivo 
periferico Plug&Play de entrada manual de dados e 

comandos para o computador atraves de conexão USB 2.0. 

No padrão ABNT ou ABNT2 com cabo de conexão de 1m. 

UND 13 

30 CABO DE REDE  CABO DE REDE - Capa externa em PVC retardante a 

chama, embalagem com 305 metros, certificado anatel, 

com escala métrica impressa no cabo e embalagem que 

facilita corte e armazenagem, Para uso em transmissão de 
dados, voz e imagem. Categoria CAT.5E. Construção em 4 

pares trançados de condutores solidos de cobre. 

MT 3 

31 CABO USB PARA IMPRESSORA  CABO USB PARA IMPRESSORA - Cabo para conexão 
de perifericos sendo um dos lados Plug A Macho e o outro 

Plug B Macho, utilizado para conectar um computador em 

uma impressora. Comprimento de 1,8m. 

MT 10 

32 EXTENSÃO DE 10 METROS  EXTENSÃO DE 10 METROS - Com cordão paralelo 
2x0,75mm, corrente máxima: 10 A, potência máxima: 

1270W em 127V / 2200W em 220V, tensao Máxima: 

250V. 

UND 5 

33 PROCESSADOR   PROCESSADOR - Hardware compativel com soquete 

LGA1151. Com 6 nucleos e 6 threads. Frequencia basica 

de 2.80GHz e maxima de 4GHz. Cache de 9MB e 
velocidade de barramento de 8 GT/s. 

UND 12 

34 GABINETE   GABINETE - Acessorio na cor preta compativel com 

fontes ATX e Micro-ATX. Com uma baia interna de 5,2 
polegadas, tres baias 3,5 polegadas e duas baias de 2,5 

polegadas. Cooler traseiro de 80mm e cooler lateral de 

80mm ou 120mm. 

UND 12 

35 NOBREAK 1500VA BIVOLT  NOBREAK 1500VA BIVOLT – Equipamento com 
potencia de 1500VA destinado a regulação on-line e 

alimentação, via baterias, da tensão de saida para os 

dispositivos conectados em caso de falta de tensão de 
entrada. Com tensão de entrada bivolt e tensão de saida 

115v. 5 tomadas de saida no padrão NBR 14136. Tempo de 

autonomia máximo usando as baterias de até 65 minutos 
considerando 80Ah. 

UND 13 

36 GARRAFA DE TINTA CIANO  GARRAFA DE TINTA CIANO - Refil de tinta na cor 

ciano compativel com impressora Epson L3150. Garrafa 
com 65ml. 

UND 25 

37 MOCHILA  MOCHILA - amplo compartimento interno com espaço 

para notebook, além de divisórias para melhor organização. 

Bolsos nas laterais permitem guardar pequenos objetos 
com segurança. As 

alças acolchoadas e ajustáveis proporcionam conforto 

durante o uso. O design esportivo agrega valor ao seu estilo 
no dia a dia. 

UND 1 

38 SWITCH 16 PORTAS  SWITCH 16 PORTAS - Equipamento responsavel pela 

comunicação entre um computador de origem e um 
computador de destino. Trabalhando em protocoos IEE 

802.3i, IEE 802.3u, IEE 802.3ab e IEE 802.3x. Utilizando 

Interface de 16 portas RJ45 com auto negociação em 
10/100/1000 Mbps. Com capacidade de comutação de 

32Gbps e taxa de encaminhamento de pacotes de 23.8 

Mpps. 

UND 8 

39 REPETIDOR WIRELESS 300 MBPS  REPETIDOR WIRELESS 300 MBPS - Equipamento 

destinado a retransmissão de sinal wireless na frequencia 

de 2.4Ghz, com potencia de transmissão CE 19dBm e FCC 

UND 10 



26dBm, nos protocolos IEE 802.11n, IEE802.11g e 

IEE802.11b 

40 MOUSE M90 USB  MOUSE M90 USB – Modelo 910-004053- cor cinza – 

conexão USB – 3 botões – Resolução 1000 

UND 12 

41 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS  FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS - Padrão brasileiro 
NBR 14136, Interruptor Ligar/Desligar, material Anti-

Chamas, alimentação Bivolt Automática (127- 220v) e 

fusível de proteção. 

UND 15 

42 GARRAFA DE TINTA AMARELA   GARRAFA DE TINTA AMARELA - Refil de tinta na cor 
amarela compativel com impressora Epson L3150. Garrafa 

com 65ml. 

UND 25 

43 GARRAFA DE TINTA PRETA   GARRAFA DE TINTA PRETA - Refil de tinta na cor 
preta compativel com impressora Epson L3150. Garrafa 

com 65ml. 

UND 25 

44 HD  500 GB SATA  HD 500 GB SATA - Disco rígido de 500GB de 
capacidade de armazenamento, 5.900rpm com a interface 

SATA II, que possibilita uma leitura e gravação mais 

ágil.Ideal para computadores de alta performance ou 
servidores dedicados. Disponibiliza 16 MB de memória 

cache, resultando em menor uso dos recursos do 

processador, tornando a performance do computador ainda 

mais rápida. 

UND 25 

45 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

JATO DE TINTA COLORIDA 

 MPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 

COLORIDA - Impressora com tecnologia de impressão de 

jato de tinta colorida. Resolução maxima de impressão de 
até 5760x1440 dpi. Velocidade de impressão colorida de 

15 ppm e preta de 33 ppm. Com reservatorio de tinta 

UND 5 

46 TONER PRETO   TONER PRETO – Cartucho de toner compatível com 
impressora Brother MFC-L6902DW. Rendimento 

aproximado de 20.000 impressões com 5%  de cobertura 

UND 20 

47 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL   IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Tipo de 

impressão: laser eletrofotográfico; memória: 1 gb; 
processador: 800 mhz; tempo de impressão da primeira 

página: mais ou menos 7,5 segundos; velocidade da 

impressão A4: 50 páginas por minuto; resolução da 
impressão: até 1200 x 1200 dpi; conexões: wireless 

802.11b/g/n, gigabit ethernet 10/100/1000Mbps e usb 2.0; 

emulações: pcl6, br-script3, ibm proprinter, epson fx, pdf 
version 1.7 e xps version 1.0; ciclo máximo mensal: 

150.000 páginas, ciclo mensal recomendado: 10.000 
páginas; voltagem: AC120V 50/60Hz; papel tamanho: até 

21,6 x 35,6 ofício; bandeja padrão: capacidade para até 520 

folhas; bandeja multiuso: capacidade para até 50 folhas; 
saída do papel: capacidade para até 250 folhas; ADF - 

alimentador automático de documentos: até 80 folhas. 

UND 5 

48 CILINDRO   CILINDRO – Unidade de imagem compatível com a 

impressora Brother MFC-L6902DW. Rendimento 
aproximado de 50.000 páginas. 

UND 10 

49 HD EXTERNO 1TB  HD EXTERNO 1TB - Dispositivo para armazenamento de 

arquivos digitais. Armazenar até mil horas de vídeo digital, 
250 filmes de 2 horas em DVD, 320 mil fotos digitais, 

além de mais de 16 mil horas de música digital de uma só 

vez. 

UND 3 

50 PLACA MÃE   PLACA MÃE - Hardware com soquete LGA1151, com 
suporte para processadores de 9ª e 8ª geração Intel. Dois 

soquetes para memoria DDR4, com suporte de até 32GB 

nas frequência 2666/2400/2133 MHz. Procesador gráfico 
integrado Intel HD Graphics com uma porta D-Sub, com 

resolução maxima de 1920x1200 @ 60Hz, e uma porta 

HDMI, com resolução máxima de 4096x2160 @ 30Hz. 
Audio de alta definição com codec Realtek ALC887. Saida 

LAN RJ45 10/100/1000 Mbps.Um slot de expansão PCI 

Express x16 e dois slots PCI Express x1. Duas portas USB 
3.1 e quatro portas USB 2.0. 

UND 12 

51 HD EXTERNO 500 GB  HD EXTERNO 500GB - Dispositivo para armazenamento 

de arquivos digitais. Armazenar até mil horas de vídeo 
digital, 125 filmes de 2 horas em DVD, 160 mil fotos 

digitais, além de mais de 8 mil horas de música digital de 

uma só vez. 

UND 3 

52 MEMORIA  MEMORIA - Hardware com módulos de 4GB e 

frequência de 2666/2400/2133 MHz. Tensão de 1,2V e 

pinagem 288-pin. Latência recomendada 18-18-18-43. 

UND 5 



53 JOGO DE CHAVE DE PRECISÃO  JOGO DE CHAVE DE PRECISÃO - Haste em aço cromo 

vanádio com acabamento fosfatizado. Possui cabeça 

giratória para facilitar o manuseio com  apenas uma das 

mãos. Acompanha maleta de alta resistência com tampa 
transparente. Utilizadas em serviços de eletrônicas e 

serviços delicados 

Composta por 6 peças, sendo: 
- 04 Fendas: 1.4 – 2 – 2.4 – 3 mm 

- 02 Philips: PH0 – PH1 

JG 1 

54 CONECTORES RJ-45  CONECTORES RJ-45 - Conector para sistemas de 

cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e 
imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-

568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para 
cabeamento horizontal ou secundário. 

Uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para 

tomadas de serviços em sistemas de cabeamento 
estruturado. 

UND 250 

55 MONITOR   MONITOR - Monitor com tecnologia FullHD de 22 

polegadas, resolução máxima de 1920x1080, frequência de 

60Hz, brilho 200CD/m², Contraste de 600:1. 

UND 12 

56 MEMORIA DDR3 2GB MEMORIA DDR3 

 2GB - Capacidade de 4096Mb, frequência de 1600 MHz, 

banda de memória  PC12800, latência 11-11-11-28, 
pinagem de 204 pinos e tensão de 1.3V.  

UND 5 

57 SSD   SSD - Hardware responsável pelo armazenamento de 

arquivos digitais. Com capacidade de armazenamento de 

240Gb em formato de 2,5 polegadas. Interface de conexão 
SATA Rev. 3.0 de 6 Gb/s com compatibilidade reversa 

para SATA Rev. 2.0 de 3GB/s. Performance de referencia 

de até 500MB/s para leitura e de 350MB/s para gravação. 

UND 12 

58 LIMPA CONTATO  LIMPA CONTATO - Produto desenvolvido para limpeza 

e restauração de continuidade elétrica em todos os tipos de 

contatos e mecanismos, com grande economia, visto não 
necessitar, na maioria dos casos, de desmontagem dos 

equipamentos. Possui baixa tensão superficial e alto poder 

de umectação, sendo o produto ideal para remoção de óleo, 
graxas, fluxo de soldas, agente corrosivos, poeira e outros 

materiais de difícil remoção pelos métodos convencionais 

de limpeza. 300 ml. 

UND 10 

59 TECLADO MULTIFUNCIONAL PS2  TECLADO MULTIFUNCIONAL PS2 - Dispositivo 

periférico Plug&Play de entrada manual de dados e 

comandos para o computador através de conexão PS2. No 
padrão ABNT ou ABNT2 com cabo de conexão de 1m. 

UND 13 

60 EXTENSÃO DE 5 METROS  EXTENSÃO DE 5 METROS - Com cordão paralelo 

2x0,75mm, corrente máxima: 10 A, potência máxima: 

1270W em 127V / 2200W em 220V, tensão Máxima: 
250V. 

UND 5 

61 GARRAFA DE TINTA MAGENTA   GARRAFA DE TINTA MAGENTA - Refil de tinta na cor 

magenta compatível com impressora Epson L3150. Garrafa 
com 65ml. 

UND 25 

62 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 

COLORIDO 

 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP  COLORIDO - 

Cartucho 662 colorido compatível com impressoras HP 

Deskjet Ink Advantage 2515, 2516, 3515 e 3516. 

UND 25 

63 MEMORIA DDR2 2GB MEMÓRIA DDR2 2GB - Capacidade de 2048Mb, 

freqência de 800 MHz, banda de memória  PC6400, 

latência de CAS de 6 ms, pinagem de 240 pinos e tensão de 
1.8V.  

UND 5 

64 SWITCH 8 PORTAS  SWITCH 8 PORTAS - Equipamento responsável pela 

comunicação entre um computador de origem e um 

computador de destino. Trabalhando em protocolos IEE 
802.3i, IEE 802.3u, IEE 802.3ab e IEE 802.3x. Utilizando 

Interface de 8 portas RJ45 com auto negociação em 

10/100/1000 Mbps. Com capacidade de comutação de 
16Gbps e taxa de encaminhamento de pacotes de 11.9 

Mpps. 

UND 15 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.  

 



2.1. Solicita-se a aquisição amparada por ata registro de preços, a qual permite a esta 
Secretaria realizar suas aquisições em consonância com as demandas surgidas, sem a 
necessidade de previa manifestação orçamentária, salvaguardando-se de qualquer 
excesso, quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para 
aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de 
interessados na comercialização dos mesmos. 
2.2. A aquisição de Suprimento de Informática e Diversos, em geral pela Secretaria Municipal 

de Educação e Setores ligados a ela. 
2.3. A solicitação foi elaborada a partir das necessidades dos setores ligados a 

Secretaria Municipal de educação. 

 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS.  
3.1. Os materiais e equipamentos, objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de 
bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002, e as especificações dos 
materiais estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida 
atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado. 

 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.  
4.1. Os fornecimentos realizados em decorrência do contrato oriundo desta licitação 

deverão ocorrer de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação 
no prazo de 5 (cinco) dias na sede da Secretaria Municipal de Educação. 

5. As peças de reposição poderão ser solicitadas diariamente e sempre que 
necessário, de forma fracionada conforme as demanda surgidas. 

5.1. A compra de peças de reposição deverá ser autorizada pelo Secretário Municipal de 
Educação e atestado pelo gestor de contrato, através de memorando impresso em 
02 (duas) vias. 

5.2. Os itens trocados devem obedecer às exigências legais, normas do fabricante, 
padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas pelas legislações. 

5.3. A qualidade das peças fornecidas é de inteira responsabilidade do contratado. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.  
6.1. São obrigações da Contratante: 
6.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
6.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 



irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido; 
6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.2. A Secretaria Municipal de Educação não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 

ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à 
marca, procedência e prazo de validade; 
7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990); 
7.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
7.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 
7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
7.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO.  
8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.  
9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 



jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência 
expressa da Secretaria Municipal de Educação à continuidade do contrato. 

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.  

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e serviços, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário 
à regularização de falhas ou defeitos observados. 
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Secretaria Municipal de Educação ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.3. O representante da Secretaria Municipal de Educação anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

11. DO PAGAMENTO.  
11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta)dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
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. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

11.3.2. Constatando-se, 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 de formaon-line consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação 
exigidas no edital. 
11.7. Constatando-se 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 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 on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais 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 de habilitação. 

11.11.2. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, 

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. 

11.12.2. 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. 

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 



EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0, / UF16438, assim 

apurado: 

 

I = (TX) 
 

I = 
( 6 / 100 ) I = 0, / UF16438 

TX = Percentual da taxa anual = 
6% 

365 

 

12. DO REAJUSTE.  
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 
para a apresentação das propostas. 

12.1.2.   Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, 

os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando- 

se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade. 

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

 

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 
12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 
12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 
aditivo. 
12.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 



 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.  
13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo 
justificadas: 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 

14.1.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
14.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
14.1.4. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
14.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.6. Cometer fraude fiscal; 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.2.2. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
14.2.3. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto 
deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 
0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), 
conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93; 
14.2.4. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
14.2.5. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 
14.2.6. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
14.2.7. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura 
Municipal de Santana do Araguaia-PA, pelo prazo de até cinco anos; 

14.2.7.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste 
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência. 

14.2.8. 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 Contratante pelos prejuízos 
causados; 

14.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 



pagamentos a serem efetuados. 
14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
as empresas ou profissionais que: 

14.4.2. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
14.4.3. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
14.4.4. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando- se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 9.784, de 1999. 
14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 
judicialmente. 

14.6.2.    Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

14.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização - PAR. 
14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público. 
14.12. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas nos órgão Oficial de Imprensa 
do Município. 

 



15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.  

 

14.1.O custo estimado da contratação é de R$ 206.917,38 (duzentos e seis 
mil e novecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), conforme planilha 
a seguir descriminada: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA UNID QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 CHAVE DE FENDA 

MEDIA EM AÇO 

 CHAVE DE FENDA MÉDIA EM AÇO - 

Haste Niquelada e Cromada, com Cabo em 

Polipropileno com Ponta Fosfatizada. 

UND 3 32,0000 96,0000 

2 PLACA DE REDE PCI-E 

10/100/1000 MBPS 

 PLACA DE REDE - Placa compatível com 

protocolos IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEE 

802.3ab, interface PCI-Express, porta RJ45 de 
10/100/1000Mbps. 

UND 10 74,4000 744,0000 

3 ADAPTADOR 

WIRELLESS 300MBPS 

 ADAPTADOR WIRELESS - Equipamento 

destinado a conversão de sinal wireless via 

USB. Padrão de operação IEEE 802.11n/g/b 
2.5Ghz e IEEE 802.11ac/n/a 5GHz. Taxa de 

sinal media de 300Mbps em 2.5Ghz e 

867Mbps em 5GHz. 
 

UND 10 265,0000 2650,0000 

4 ALCOOL 

ISOPROPÍLICO 

 ALCOOL ISOPROPÍLICO - álcool com grau 

de pureza de 99,8% destinado a limpeza  em 
produtos eletrônicos. 

UND 5 58,0000 290,0000 

5 MOUSE OPTICO USB MOUSE OPTICO USB - Dispositivo 

periférico Plug&Play que permite a interação 
com objetos virtuais através de conexão USB 

2.0 com o computador. Resolução mínima de 

800dpi e cabo de conexão com comprimento 
de 1m. 

UND 25 19,8400 496,0000 

6 ALICATE ELETRICISTA   ALICATE DE ELETRICISTA - Forjado em 

aço cromo vanádio, Cabeça e articulação 

polidas, Têmpera total no corpo, Têmpera por 
indução no gume de corte, Maior arresta de 

corte para facilitar o trabalho em uma ampla 

gama de bitolas de fios, Ranhuras cruzadas no 
bico para maior agarre, Dispositivo para 

prensar terminais de bitolas até 10 mm sem 

isolação, Isolação elétrica de 1000V CA, 
Produto em conformidade com a NBR9699 e 

NR10. 

UND 1 40,3600 40,3600 

7 BATERIA CR2032  BATERIA CR2032 – tensão 3V, Dimensões 
19,5 x 2,5 mm 

UND 25 18,3200 458,0000 

8 CABO DE FORÇA PARA 

FONTE ATX 

CABO DE FORÇA PARA FONTE ATX - 

Cabo de Força 

Energia 10 AMP 

MT 10 25,2700 252,7000 

9 PEN DRIVE 16 GB  PEN DRIVE 16 GB – Dispositivo para 

armazenar arquivos digitais com capacitade de 

16GB. Suporte a protocolo USB 2.0. 
 

UND 15 44,3700 665,5500 

10 PEN DRIVE 32 GB  PEN DRIVE 32GB - Dispositivo para 

armazenar arquivos digitais com capacidade de 
16GB. Suporte a protocolo USB 2.0. 

UND 15 68,4400 1026,6000 

11 MOUSE OPTICO PS2  MOUSE OPTICO PS2 – Dispositivo 

periférico Plug&Play que permite a interação 

com objetos virtuais através de conexão PS2 
com o computador. Resolução mínima de 

800dpi e cabo de conexão com comprimento 

de 1m. 

UND 25 18,4800 462,0000 

12 BATERIA PARA 

NOBREAK 12V 7AH 

 BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH - 

Bateria chumbo- ácida regulada por válvula - 

VRLA – selada, Caixa e tampa em ABS de alta 
resistência térmica e mecânica, Placas em liga 

UND 10 156,3900 1563,9000 



chumbo-cálcio, Eletrólito absorvido nos 

separadores de microfibras de vidro – AGM, 

Opera em qualquer posição, Recombinação de 

gases em operação normal maior que 98%, 
Opera em larga faixa de temperatura, Em 

regime de flutuação a 25ºC permite uma vida 

superior a 3 anos 

13 MOUSE PAD  MOUSE PAD – Acessório para diminuir o 
atrito e aumentar a precisão no manuseio do 

mouse. Feito em material neopreme ou em 

material emborrachado. 

UND 25 19,3000 482,5000 

14 ALICATE DE 

CRIMPAGEM DE RJ45 

 ALICATE DE CRIMPAGEM DE RJ45 - 

Alicate modular para cortar, decapar e crimpar 

cabos tipo RJ 11/12/45, possui 2 cavas para 
conectores de 6 e 8 pinos. Ideal para decapar e 

crimpar cabo de rede (RJ45) e telefônico 

(RJ11). Material resistente e de alta qualidade. 
Lâminas resistentes e precisas. 

UND 1 48,0000 48,0000 

15 PASTA TERMICA  PASTA TERMICA - Produto destinado a 

auxiliar no refrigeramento de processadores. 
Composto de óxidos metálicos e óleos com 

condutividade térmica de 1,2 w/mk 

disponibilizado em embalagem de 50g. 

UND 3 30,0000 90,0000 

16 CHAVE PHILIPS  CHAVE PHILIPS - Haste Niquelada e 
Cromada, com Cabo em Polipropileno com 

ponta fosfatizada. 

UND 3 11,9800 35,9400 

17 SWITCH 24 PORTAS  SWITCH 24 PORTAS - Equipamento 
responsável pela comunicação entre um 

computador de origem e um computador de 

destino. Trabalhando em protocoos IEE 802.3i 
/ 3u / 3ab / 3z / 3ae / 3ad / 3x / 1d / 1s / 1w / 1q 

/ 1x / 1p. Utilizando Interface de 24 portas 

RJ45 com auto negociação em 10/100/1000 
Mbps. Com capacidade de comutação de 

128Gbps e taxa de encaminhamento de pacotes 

de 95.2 Mpps. 

UND 5 759,9000 3799,5000 

18 ESTILETE  ESTILETE - Indicado para fazer cortes em 
geral, Possui corpo em plástico reforçado 

revestido com borracha termoplástica que 
aumenta a aderência da mão do operador com a 

ferramenta. Acompanha 2 lâminas extras 

UND 3 6,7200 20,1600 

19 ROTEADOR   ROTEADOR – Equipamento destinado a 

transmisão de Wireless nos protocolos IEEE 
802.11n/g/b  2.4GHz e IEEE 802.11ac/n/a 

5GHz. Com frequência de 2.4GHz e 5GHz. 

Taxa de sinal em 2.4GHz até 300Mbps e 5GHz 
até 867Mbps. Segurança Wireless com 

criptografias 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, 

WPA-PSK/WPA2-PSK. Com 4 antenas 
externas, 4 portas LAN10/100/1000Mbps e 1 

porta WAN 10/100/1000Mbps. 

UND 15 370,0000 5550,0000 

20 DOCK STATION PARA 
HD USB 

 DOCK STATION PARA HD USB - Estação 
portátil que permite conectar HDs ao 

computador através de uma interface USB 2.0 

ou E-Sata. o dispositivo possibilita o uso de  2 
discos rigidos de 2,5 ou 3,5 polegadas que 

utilizam a tecnologia IDE/SATA que tenham 

até 2 Tb de capacidade. suporta cartões CF, 
SD, XD, MS (mini sd, t-flash/micro sd). 

UND 1 1204,6200 1204,6200 

21 NOBREAK 700VA  

BIVOLT  

 NOBREAK 700VA BIVOLT - Equipamento 

com potencia de 700VA destinado a regulação 

on-line e alimentação, via baterias, da tensão 

de saida para os dispositivos conectados em 

caso de falta de tensão de entrada. Com tensão 

de entrada bivolt e tensão de saida 115v. 5 
tomadas de saida no padrão NBR 14136. 

Tempo de autonomia máximo usando as 
baterias de até 30 minutos considerando 80Ah. 

UND 13 750,0000 9750,0000 

22 CARTUCHO ORIGINAL 

PARA IMPRESSORA 

PRETO 

 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 

PRETO - Cartucho 662 preto compativel com 

impressoras HP Deskjet Ink Advantage 2515, 
2516, 3515 e 3516. 

UND 25 60,4900 1512,2500 



23 RASTREADOR DE 

CABO RJ45 

 RASTREADOR DE CABO RJ45 - 

Ferramenta destinada a rastrear cabo de rede 

LAN. Testador de cabo de rede para UTP STP 

Cat5 Cat6 RJ45 RJ11 Teste de localização de 
linha. 

UND 1 356,4600 356,4600 

24 MEMORIA   MEMORIA Hardware com módulos de 4GB e 

frequência de 2666/2100/2133 MHz. Cache de 

9MB e velocidade de barramento de 8 GT/s. 

UND 12 298,7500 3585,0000 

25 FONTE ATX 250W 

BIVOLT 

 FONTE ATX 250W BIVOLT – com cabo de 

força, conector de saída 20+4 pinos e controle 

de temperatura 
silencioso. 

UND 25 126,2600 3156,5000 

26 ESTABILIZADOR 

2000VA BIVOLT 6 
TOMADAS 

 ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT 6 

TOMADAS - Equipamento responsavel por 
estabilizar a tensão de saida. Com potencia de 

2000VA e tensão de entrada bivolt automático 

e tensão de saída 115V. Conexão de entrada 
plugue NBR 14136 e conexão de saída com 6 

tomadas NBR14136. Microprocessador de alta 

velocidade com memória flash. Sinalização 
para rede normal, subtensão, sobretensão e 

sobrecarga. Com proteção de 

sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito. 

UND 15 2010,0000 30150,0000 

27 NOBREAK 700VA 
BIVOL TB  

 NOBREAK 700VA BIVOLT TB - 
Equipamento com potencia de 700VA 

destinado a regulação on-line e alimentação, 

via baterias, da tensão de saida para os 
dispositivos conectados em caso de falta de 

tensão de entrada. Com tensão de entrada 

bivolt e tensão de saida 115v. 5 tomadas de 
saida no padrão NBR 14136. Tempo de 

autonomia máximo usando as baterias de até 

30 minutos considerando 80Ah. 

UND 12 620,6900 7448,2800 

28 TECLADO K 120 USB  TECLADO K 120 USB - Dispositivo 

periferico Plug&Play de entrada manual de 

dados e comandos para o computador atraves 
de conexão USB 2.0. No padrão ABNT ou 

ABNT2 com cabo de conexão de 1m. 

UND 12 56,0000 672,0000 

29 TECLADO 
MULTIFUNCIONAL PS2 

 TECLADO MULTIFUNCIONAL PS2 - 
Dispositivo periferico Plug&Play de entrada 

manual de dados e comandos para o 

computador atraves de conexão USB 2.0. No 
padrão ABNT ou ABNT2 com cabo de 

conexão de 1m. 

UND 13 34,6600 450,5800 

30 CABO DE REDE  CABO DE REDE - Capa externa em PVC 

retardante a chama, embalagem com 305 
metros, certificado anatel, com escala métrica 

impressa no cabo e embalagem que facilita 

corte e armazenagem, Para uso em transmissão 
de dados, voz e imagem. Categoria CAT.5E. 

Construção em 4 pares trançados de condutores 

solidos de cobre. 

MT 3 586,0000 1758,0000 

31 CABO USB PARA 

IMPRESSORA 

 CABO USB PARA IMPRESSORA - Cabo 

para conexão de perifericos sendo um dos 

lados Plug A Macho e o outro Plug B Macho, 
utilizado para conectar um computador em uma 

impressora. Comprimento de 1,8m. 

MT 10 13,0000 130,0000 

32 EXTENSÃO DE 10 

METROS 

 EXTENSÃO DE 10 METROS - Com cordão 

paralelo 2x0,75mm, corrente máxima: 10 A, 
potência máxima: 1270W em 127V / 2200W 

em 220V, tensao Máxima: 250V. 

UND 5 63,6000 318,0000 

33 PROCESSADOR   PROCESSADOR - Hardware compativel com 

soquete LGA1151. Com 6 nucleos e 6 threads. 

Frequencia basica de 2.80GHz e maxima de 

4GHz. Cache de 9MB e velocidade de 
barramento de 8 GT/s. 

UND 12 1503,1200 18037,4400 

34 GABINETE   GABINETE - Acessorio na cor preta 

compativel com fontes ATX e Micro-ATX. 
Com uma baia interna de 5,2 polegadas, tres 

baias 3,5 polegadas e duas baias de 2,5 

polegadas. Cooler traseiro de 80mm e cooler 
lateral de 80mm ou 120mm. 

UND 12 359,4200 4313,0400 



35 NOBREAK 1500VA 

BIVOLT 

 NOBREAK 1500VA BIVOLT – Equipamento 

com potencia de 1500VA destinado a 

regulação on-line e alimentação, via baterias, 

da tensão de saida para os dispositivos 
conectados em caso de falta de tensão de 

entrada. Com tensão de entrada bivolt e tensão 

de saida 115v. 5 tomadas de saida no padrão 
NBR 14136. Tempo de autonomia máximo 

usando as baterias de até 65 minutos 

considerando 80Ah. 

UND 13 1000,0000 13000,0000 

36 GARRAFA DE TINTA 
CIANO 

 GARRAFA DE TINTA CIANO - Refil de 
tinta na cor ciano compativel com impressora 

Epson L3150. Garrafa com 65ml. 

UND 25 59,5000 1487,5000 

37 MOCHILA  MOCHILA - amplo compartimento interno 
com espaço para  notebook, além de divisórias 

para melhor organização. Bolsos nas laterais 

permitem guardar pequenos objetos com 
segurança. As 

alças acolchoadas e ajustáveis proporcionam 

conforto durante o uso. O design esportivo 
agrega valor ao seu estilo no dia a dia. 

UND 1 119,5800 119,5800 

38 SWITCH 16 PORTAS  SWITCH 16 PORTAS - Equipamento 

responsavel pela comunicação entre um 
computador de origem e um computador de 

destino. Trabalhando em protocoos IEE 802.3i, 

IEE 802.3u, IEE 802.3ab e IEE 802.3x. 
Utilizando Interface de 16 portas RJ45 com 

auto negociação em 10/100/1000 Mbps. Com 

capacidade de comutação de 32Gbps e taxa de 
encaminhamento de pacotes de 23.8 Mpps. 

UND 8 262,0000 2096,0000 

39 REPETIDOR WIRELESS 

300 MBPS 

 REPETIDOR WIRELESS 300 MBPS - 

Equipamento destinado a retransmissão de 

sinal wireless na frequencia de 2.4Ghz, com 
potencia de transmissão CE 19dBm e FCC 

26dBm, nos protocolos IEE 802.11n, 

IEE802.11g e IEE802.11b 

UND 10 222,3800 2223,8000 

40 MOUSE M90 USB  MOUSE M90 USB – Modelo 910-004053- 

cor cinza – conexão USB – 3 botões – 

Resolução 1000 

UND 12 41,2300 494,7600 

41 FILTRO DE LINHA 6 

TOMADAS 

 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS - Padrão 

brasileiro NBR 14136, Interruptor 

Ligar/Desligar, material Anti-Chamas, 
alimentação Bivolt Automática (127- 220v) e 

fusível de proteção. 

UND 15 61,1100 916,6500 

42 GARRAFA DE TINTA 

AMARELA  

 GARRAFA DE TINTA AMARELA - Refil de 

tinta na cor amarela compativel com 
impressora Epson L3150. Garrafa com 65ml. 

UND 25 46,2500 1156,2500 

43 GARRAFA DE TINTA 

PRETA  

 GARRAFA DE TINTA PRETA - Refil de 

tinta na cor preta compativel com impressora 
Epson L3150. Garrafa com 65ml. 

UND 25 59,0000 1475,0000 

44 HD  500 GB SATA  HD 500 GB SATA - Disco rígido de 500GB 

de capacidade de armazenamento, 5.900rpm 

com a interface SATA II, que possibilita uma 
leitura e gravação mais ágil.Ideal para 

computadores de alta performance ou 

servidores dedicados. Disponibiliza 16 MB de 
memória cache, resultando em menor uso dos 

recursos do processador, tornando a 

performance do computador ainda mais rápida. 

UND 25 332,6700 8316,7500 

45 IMPRESSORA 

MULTIFUNCIONAL 

JATO DE TINTA 

COLORIDA 

 MPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO 

DE TINTA COLORIDA - Impressora com 

tecnologia de impressão de jato de tinta 

colorida. Resolução maxima de impressão de 

até 5760x1440 dpi. Velocidade de impressão 

colorida de 15 ppm e preta de 33 ppm. Com 
reservatorio de tinta 

UND 5 1634,3100 8171,5500 

46 TONER PRETO   TONER PRETO – Cartucho de toner 

compatível com impressora Brother MFC-
L6902DW. Rendimento aproximado de 20.000 

impressões com 5%  de cobertura 

UND 20 123,1000 2462,0000 



47 IMPRESSORA 

MULTIFUNCIONAL  

 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Tipo 

de impressão: laser eletrofotográfico; memória: 

1 gb; processador: 800 mhz; tempo de 

impressão da primeira página: mais ou menos 
7,5 segundos; velocidade da impressão A4: 50 

páginas por minuto; resolução da impressão: 

até 1200 x 1200 dpi; conexões: wireless 
802.11b/g/n, gigabit ethernet 

10/100/1000Mbps e usb 2.0; emulações: pcl6, 

br-script3, ibm proprinter, epson fx, pdf 
version 1.7 e xps version 1.0; ciclo máximo 

mensal: 150.000 páginas, ciclo mensal 

recomendado: 10.000 páginas; voltagem: 
AC120V 50/60Hz; papel tamanho: até 21,6 x 

35,6 ofício; bandeja padrão: capacidade para 

até 520 folhas; bandeja multiuso: capacidade 
para até 50 folhas; saída do papel: capacidade 

para até 250 folhas; ADF - alimentador 

automático de documentos: até 80 folhas. 

UND 5 4632,5600 23162,8000 

48 CILINDRO   CILINDRO – Unidade de imagem compatível 

com a impressora Brother MFC-L6902DW. 

Rendimento aproximado de 50.000 páginas. 

UND 10 71,5400 715,4000 

49 HD EXTERNO 1TB  HD EXTERNO 1TB - Dispositivo para 
armazenamento de arquivos digitais. 

Armazenar até mil horas de vídeo digital, 250 

filmes de 2 horas em DVD, 320 mil fotos 
digitais, além de mais de 16 mil horas de 

música digital de uma só vez. 

UND 3 559,9000 1679,7000 

50 PLACA MÃE   PLACA MÃE - Hardware com soquete 
LGA1151, com suporte para processadores de 

9ª e 8ª geração Intel. Dois soquetes para 

memoria DDR4, com suporte de até 32GB nas 
frequência 2666/2400/2133 MHz. Procesador 

gráfico integrado Intel HD Graphics com uma 

porta D-Sub, com resolução maxima de 
1920x1200 @ 60Hz, e uma porta HDMI, com 

resolução máxima de 4096x2160 @ 30Hz. 

Audio de alta definição com codec Realtek 
ALC887. Saida LAN RJ45 10/100/1000 

Mbps.Um slot de expansão PCI Express x16 e 

dois slots PCI Express x1. Duas portas USB 
3.1 e quatro portas USB 2.0. 

UND 12 852,5000 10230,0000 

51 HD EXTERNO 500 GB  HD EXTERNO 500GB - Dispositivo para 

armazenamento de arquivos digitais. 
Armazenar até mil horas de vídeo digital, 125 

filmes de 2 horas em DVD, 160 mil fotos 

digitais, além de mais de 8 mil horas de música 
digital de uma só vez. 

UND 3 380,0000 1140,0000 

52 MEMORIA  MEMORIA - Hardware com módulos de 4GB 

e frequência de 2666/2400/2133 MHz. Tensão 

de 1,2V e pinagem 288-pin. Latência 
recomendada 18-18-18-43. 

UND 5 225,3100 1126,5500 

53 JOGO DE CHAVE DE 

PRECISÃO 

 JOGO DE CHAVE DE PRECISÃO - Haste 

em aço cromo vanádio com acabamento 
fosfatizado. Possui cabeça giratória para 

facilitar o manuseio com  apenas uma das 

mãos. Acompanha maleta de alta resistência 
com tampa transparente. Utilizadas em serviços 

de eletrônicas e serviços delicados 

Composta por 6 peças, sendo: 
- 04 Fendas: 1.4 – 2 – 2.4 – 3 mm 

- 02 Philips: PH0 – PH1 

JG 1 33,8000 33,8000 

54 CONECTORES RJ-45  CONECTORES RJ-45 - Conector para 

sistemas de cabeamento estruturado para 
tráfego de voz, dados e imagens, segundo 

requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 
(Balanced Twisted Pair Cabling Components), 

para cabeamento horizontal ou secundário. 

Uso interno, em ponto de acesso na área de 
trabalho para tomadas de serviços em sistemas 

de cabeamento estruturado. 

UND 250 2,0200 505,0000 



55 MONITOR   MONITOR - Monitor com tecnologia FullHD 

de 22 polegadas, resolução máxima de 

1920x1080, frequência de 60Hz, brilho 

200CD/m², Contraste de 600:1. 

UND 12 789,0000 9468,0000 

56 MEMORIA DDR3 2GB MEMORIA DDR3 
 2GB - Capacidade de 4096Mb, frequência de 

1600 MHz, banda de memória  PC12800, 

latência 11-11-11-28, pinagem de 204 pinos e 
tensão de 1.3V.  

UND 5 153,0000 765,0000 

57 SSD   SSD - Hardware responsável pelo 

armazenamento de arquivos digitais. Com 
capacidade de armazenamento de 240Gb em 

formato de 2,5 polegadas. Interface de conexão 

SATA Rev. 3.0 de 6 Gb/s com compatibilidade 
reversa para SATA Rev. 2.0 de 3GB/s. 

Performance de referencia de até 500MB/s para 

leitura e de 350MB/s para gravação. 

UND 12 327,5000 3930,0000 

58 LIMPA CONTATO  LIMPA CONTATO - Produto desenvolvido 

para limpeza e restauração de continuidade 

elétrica em todos os tipos de contatos e 
mecanismos, com grande economia, visto não 

necessitar, na maioria dos casos, de 

desmontagem dos equipamentos. Possui baixa 
tensão superficial e alto poder de umectação, 

sendo o produto ideal para remoção de óleo, 

graxas, fluxo de soldas, agente corrosivos, 
poeira e outros materiais de difícil remoção 

pelos métodos convencionais de limpeza. 300 

ml. 

UND 10 15,0000 150,0000 

59 TECLADO 
MULTIFUNCIONAL PS2 

 TECLADO MULTIFUNCIONAL PS2 - 
Dispositivo periférico Plug&Play de entrada 

manual de dados e comandos para o 

computador através de conexão PS2. No 
padrão ABNT ou ABNT2 com cabo de 

conexão de 1m. 

UND 13 68,0200 884,2600 

60 EXTENSÃO DE 5 
METROS 

 EXTENSÃO DE 5 METROS - Com cordão 
paralelo 2x0,75mm, corrente máxima: 10 A, 

potência máxima: 1270W em 127V / 2200W 

em 220V, tensão Máxima: 250V. 

UND 5 29,4800 147,4000 

61 GARRAFA DE TINTA 

MAGENTA  

 GARRAFA DE TINTA MAGENTA - Refil 

de tinta na cor magenta compatível com 

impressora Epson L3150. Garrafa com 65ml. 

UND 25 59,0000 1475,0000 

62 CARTUCHO PARA 
IMPRESSORA HP 

COLORIDO 

 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP  
COLORIDO - Cartucho 662 colorido 

compatível com impressoras HP Deskjet Ink 

Advantage 2515, 2516, 3515 e 3516. 

UND 25 146,8500 3671,2500 

63 MEMORIA DDR2 2GB MEMÓRIA DDR2 2GB - Capacidade de 

2048Mb, freqência de 800 MHz, banda de 

memória  PC6400, latência de CAS de 6 ms, 
pinagem de 240 pinos e tensão de 1.8V.  

UND 5 140,0000 700,0000 

64 SWITCH 8 PORTAS  SWITCH 8 PORTAS - Equipamento 

responsável pela comunicação entre um 

computador de origem e um computador de 
destino. Trabalhando em protocolos IEE 

802.3i, IEE 802.3u, IEE 802.3ab e IEE 802.3x. 

Utilizando Interface de 8 portas RJ45 com auto 
negociação em 10/100/1000 Mbps. Com 

capacidade de comutação de 16Gbps e taxa de 

encaminhamento de pacotes de 11.9 Mpps. 

UND 15 240,0000 3600,0000 

 TOTAL R$  206.917,3800 

 

16. DA VIGÊNCIA.  
16.1. A ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, após a assinatura da 

mesma. 
16.2. O contrato obedecerá ao disposto no caput do artigo 57, da Lei 8.666/93 

iniciando- se com assinatura do contrato e terminando com fim do exercício 



orçamentário, ou seja, até o dia 31 de Dezembro do exercício financeiro vigente. 

 

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  
17.1. As despesas serão pagas com os recursos próprios da Secretaria Municipal de 

Educação, por se tratar de Sistema de Registro de Preços (SRP) a indicação 
orçamentária será feita no momento de lavratura do contrato. 
 
Aprovo o presente Termo de Referência, em 07 de junho de 2021, e encaminho 
setor competente para os devidos fins. 

Santana do Araguaia – Pará, 07 de junho de 

2021. 

 

ADENILTON DA SILVA 

Secretário Municipal de 

Educação Portaria nº 

006/2021 
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