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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 FMS 

1 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 
1.1 Seleção e contratação de empresa do ramo pertinente, com o objetivo para 
fornecimento de computadores, periféricos e material permanente para atender o 
orçamento remanescente da proposta nº 11283.607000/1200-01 referente as Portarias nº 
1.152 do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde, itens destinados a manutenção das 
atividades da Secretaria Municipal de Saúde, mediante as condições e quantidades contidas 
abaixo. 

 
1.2 Justifica-se a realização da licitação na modalidade pregão eletrônico, por ser o 
modal mais abrangente e que tem gerado maior participação e melhores negociações, com a 
obtenção de preços e condições mais favoráveis à administração municipal. 

 

  2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

2.1 O pregão, na forma eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da 
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as 
suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do portal 
www.licitanet.com.br e www.tcm.pa.gov.br. 

 
2.2 Os trabalhos serão conduzidos por servidor público da Prefeitura Municipal de 
BRASIL NOVO, nomeado para cargo de Pregoeiro, através da Portaria GAB/SMS nº 
003/2023 e assessorado por equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para página eletrônica do portal www.licitanet.com.br.. 

 
2.3 As comunicações referentes ao certame serão publicadas nos Diário oficial da 
união, Diario oficial do Estado (IOEPA), Diario oficial dos municipios (FAMEP)  e Jornal da 
Amazônia, disponível para acesso nos sites www.brasilnovo.pa.gov.br e 
www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações). As demais condições constam do presente edital, 
seus anexos e minuta do contrato. 

 
2.4 – A licitação será realizada por item com critério de julgamento adotado é MENOR 
PREÇO POR ITEM. 

 
2.5 Às microempresas e empresas de pequeno porte que se interessarem em participar 
desta licitação são garantidos os benefícios da LC 123/2006, mediante a comprovação dessa 
condição. 

 
2.6 A comprovação da condição microempresa e empresa de pequeno porte nos termos 
do que dispõe o artigo 48, inciso I, da LC 123/2006 ocorrerá mediante apresentação pelo 
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licitante dos documentos abaixo discriminados, juntamente com os documentos de 
habilitação: 

 
a) Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de 
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou 
equivalente, da sede da pequena empresa; 

 
b) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento 
arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
ou equivalentes, da sede da pequena empresa. 

 
c) O licitante optante pelo Regime do Simples Nacional deverá apresentar Declaração 
de Opção pelo “Simples Nacional”. 

 
d) O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 
administrativamente. 

2.7 O edital e anexos estão disponíveis para acesso público e download nos sites 
www.brasilnovo.pa.gov.br; www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) e portal 
www.licitanet.com.br, sem qualquer custo para o interessado. Não será encaminhado edital 
através dos correios e e-mail. 

 
2.8 Obrigações do Contratado 

 
a) Fornecer o objeto licitado de acordo com o edital e conforme apresentado na 
proposta, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da 
autorização de fornecimento. 

 
b) Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas condições 
exigidas para habilitação. 

 
c) O reconhecimento dos direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei 8.666/93. 

 
d) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos 
causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da 
contratada. 

 
e) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou 
venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhista e 
previdenciários do mesmo. 

 
2.13 – Obrigações do Contratante 

 
a) Efetuar os pagamentos na forma prevista no edital e Termo de Referência; 
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b) Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do detentor do Contrato; 

 

c) Rescindir unilateralmente o presente contrato nos casos especificados no inciso I do 
art. 79 da Lei 8.666/93. 

 

d) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
 

e) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades do detentor da contrato pertinentes ao 
objeto a ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados. 

 

  3 – DETALHAMENTO DO OBJETO LICITADO  
 
 

3.1 A qualidade dos produtos é de inteira responsabilidade da contratada, que se obriga 
promover readequação, se forem detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto contratado. 

RELAÇÃO DE ITENS E QUANTIDADES 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 
VALOR 

MÁXIMO 
ACEITÁVEL 

VALOR 
TOTAL 

1 

Computador (Desktop Básico) - Especificação Minima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com 
processador  que possua no minimo 4 nucleos, 8 thereads e frequencia 
de 3.0 Ghz; possuir um 1 SSD de 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 
2 modulos identicos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou 
superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal 
de ter  arquitetura ATX, MICROATX,BTX ou MICROBTX, conforme 
padrões estabelicidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, 
organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot 
PCI-EXPRESS 2.0x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de 
instrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador 
de video integrado devera ser de no minimo  1GB de memoria. Possuir 
suporte ao MICROSOFT DIRECTX10.1 ou superior. Suportar monitor 
estendido. Possuir no minimo  2 saidas de video, sendo pelo menos  1 
digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado  USB, ABNT2, 107 
teclas com dio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor  
de LED 19 polegadas(widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 
e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro 
(64 bits). Fonte compativel e que suporte toda configuração exigida do 
item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. 
Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado mouse e monitor) 
devem possuir gradações neutras das cores brancas, preta ou cinza, e 
manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes deverão ser 
novos, sem uso, reforma ou recondiocionamento. Garantia de 12 meses. 

9 4.233,33 38.099,97 
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2 

No-Break (Para Computador/Impressora) - Especificação mínima: que 
esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência 
nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 w. Tensão de 
entrada 115/127/220 v( em corrente alternada) com comutação 
automática. Tensão de saída 110/115 V. Alarme audiovisual. Bateria 
interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos 
considerando o consumo de 240 W. Possuir no mínimo seis tomadas de 
saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

6 690,37 4.142,22 

3 

Impressora Laser Multifucional ( copiadora e scanner) - Especificação 
mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora 
com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo 
multifucional (imprime, copia e digitaliza); memória 128 MB; resolução 
de impressão 600x600 DPI; resolução de digitalização 1200x1200 DPI; 
resolução de cópia 600x600 DPI; velocidade de impressão 30 PPM 
preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 
paginas; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; 
frente e verso automático. Garantia de 12 meses. 

4 2.926,93 11.707,72 

4 
Armário. Capacidade mínima da prateleira 40 kg. Material de confecção 
aço. Dimensões altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm. 

1 510,17 510,17 

5 Mesa de Escritório com Gavetas confeccionada em MDF. 2 533,00 1.066,00 

VALOR TOTAL 55.526,08 

 
5 - CONDIÇÕES DE ENTREGA, RECEBIMENTO E GARANTIA  

5.1. Os itens licitados deverão ter entrega no  prazo de 10 (dez) dias uteis, mediante 
recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Fundo Municipal de Saúde. 

 
5.2. O objeto licitado deverá ser entregue em local designado na NAF - Nota de 
Autorização de Fornecimento, correndo por conta do CONTRATADO as despesas 
decorrentes de fretes, seguros, mão de obra, etc. 

 

5.3. O objeto licitado será recebido pelo setor solicitante, indicado na Autorização de 
Fornecimento, através de pessoa responsável. 

 

5.4. Na hipótese de rejeição, por entrega do objeto licitado em desacordo com as 
especificações, a CONTRATADA deverá repor o objeto licitado devolvido no prazo 
máximo   de 04 (quatro) dias uteis. 

 

5.5. Quando por problemas técnicos os prazos citados no Edital e no termo de 
referência não puderem ser cumpridos, a CONTRATADA deverá comunicar por escrito ao 
Órgão, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência ao término do prazo estabelecido 
para entrega do material, ao qual caberá aceitar ou rejeitar as justificativas.  
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5.6. O prazo de garantia será de 12 MESES, a contar do recebimento definitivo do 
equipamento e de seus acessórios. 

5.7. O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima será realizado, em 
no máximo 24 horas, contadas a partir do comunicado formal de defeito e sua conclusão não 
superior à 48 horas. 

5.8. O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de 
obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do Fundo 
Municipal de Saúde, transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia. 

5.9. A garantia técnica, oferecida, deve contemplar a substituição do disco rígido, em 
caso de aviso de pré-falha, identificado pelo software de gerenciamento. 

5.10. A garantia não será afetada caso o FMS venha a instalar placas de rede local, 
interfaces específicas para acionamento de outros equipamentos, adicionar unidades de disco 
rígido, bem como se alterar a capacidade de memória RAM do equipamento ou efetuar troca 
do monitor de vídeo, ressaltando que a garantia destes opcionais será total responsabilidade 
do FMS. 

5.11. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou 
não fabricante do objeto, obriga-se a substituir ou reparar o objeto que apresentar indícios de 
irregularidades, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos a contar da comunicação escrita da autoridade competente, sem 
acarretar ônus para a Contratante. 

5.12. A empresa ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser 
recusado pelo servidor ou equipe responsável pelo recebimento, sem qualquer ônus para a 
Contratante. 

5.13. Relativamente, ao disposto nesta clausula, aplicam-se também, subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do 
Consumidor; 

 

5.14. O Objeto licitado deverá ter entrega em no máximo 10 (dez) dias úteis, 
contados após recebimento da AF (Autorização de Fornecimento) emitida pelo Fundo 
Municipal de Saúde, no horários de 08h00m às 18h00m. 

 

 6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

 

6.1- A presente contratação correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:  
 

- 10 301 0202 2.009 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; 

-4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente; 

 
 

 7 – DAS CONDIÇÕES DO OBJETO  



 
 
 

                                                               ESTADO DO PARÁ 
                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
                                                     FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
                                                          CNPJ: 11.283.607/0001-42 
 

__________________________________________________________________________________ 
Trav. 28 de abril, nº 1175 – Centro – CEP: 68.148-000 – Fone/fax: (093) 3514-1164 - Brasil Novo – Pará 

 

7.1- Para o Fornecimento dos Itens, objeto deste Termo de Referência, a Empresa Contratada 
deverá promover a entrega, dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei e pelo Fundo 
Municipal de Saúde de Brasil Novo e ainda de acordo com as especificações contidas Termo 
de Referência;  

7.2- A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por 
este Termo de Referência, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade 
ou não atender às exigibilidades, será recusado e devolvido e o pagamento cancelado. 

 

 

   8 – DA FISCALIZAÇÃO  

 

8.1- A fiscalização do cumprimento das obrigações pactuadas através do contrato, na forma 
do art. 67, da Lei 8.666/93, é exercida de modo sistemático pela administração municipal, 
pelo Departamento Municipal de Saúde, objetivando a verificação do cumprimento das 
disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 

 

8.2- A fiscalização verificará o cumprimento das cláusulas e condições contratadas, 
registrando as deficiências porventura existentes e comunicará ao detentor do contrato, todas 
e quaisquer irregularidades ocorridas, a fim de que sejam tomadas as devidas providências. 

 

8.3- O pagamento ao fornecedor pela administração municipal somente ocorrerá mediante 
aprovação da entrega dos produtos pelo Fundo Municipal de Saúde, que ficará responsável 
pelas informações e declarações que emitir. 

 

                Brasil Novo (PA), 17 de janeiro de 2023. 

 

 

 
                     ELYSSON LEONARDE KLOSS 

                     Secretário Municipal de Saúde 
                 Decreto nº 003/2021 
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