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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO  °BMW  
1.1 0 presente Termo de Referência  tern  por objeto a Eventual e Futura Aquisição de Material 
Permanente com o objetivo de atender às diversas unidades de Ensino da Secretaria de Educação e 
Cultura de Rurópolis, sendo que os mesmos necessitam para o melhor desempenho dos trabalhos a 
serem desenvolvidos. 

2. DO TERMO 
'2 1 Este termo de referência foi elaborado peio Departamento de Compras e Licitações da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. As dúvidas poderão ser sanadas junto ao referido 
setor. 

3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1 A contratação pretendida é necessária para equipar adequadamente a Secretaria Municipal de 
Educação, Setores vinculados e as unidades escolares. Vale dizer que o uso continuo dos 
mobiliários enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura fisica dos 
ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do 
seu tempo no ambiente de trabalho. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos 
na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o 
desenvolvimento das atividades, bem estar e acolhimento aos servidores e munícipes que 
frequentam as repartições públicas. 
3.2 Os equipamentos previstos serão utilizados para substituir, os com defeitos, antigos e sem 
peças de reposição no mercado ou por incompatibilidade, os já obsoletos, desatualizados, 
ultrapassados, bem como atender o volume de demanda, por exemplo, para equipar instalações  
'was  caso haja necessidade, resultado de construção ou ampliação de prédios, escolas, centros 

infantis e creches novas. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
4.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se ra classificação de bens comuns, nos termos da Lei 
n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2006, e do Decreto 5.450, de 2005. 

5. CONDIÇÕES GERAIS DE FOKNECIMENTO 
5.1. Observações Gerais: 

5.1.1. Todos os requisitos obrigatórios devem ser comprovados mediante apresentação de 
documentação técnica e outros documentos que se façam necessários; 

5.1.2. Todas as funcionalidades e características devem fazer parte da versão atual do 
equipamento. Não serão aceitas comprovações de funcionalidades que somente estarão 
disponíveis em novas versões ou  releases; 	. 

5.1.3. Os equipamentos propostos deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo 
produzido pelo fabricante. 

5.1.4. Os equipamentos devem acompanhar manual impresso e em meio digital com 
informações técnicas; 

5.1.5. Todos os equipamentos devem ter garantia do próprio fabricante do equipamento,  
minima  de 12 meses, podendo ser exigida maior ou menor conforme especificações de cada item. 
Para os itens que não apresentarem explicitamente o prazo de garantia, será automaticamente de 
12 meses. 
5.2. Entrega: 
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5.2.1. 0 prazo de entrega deverá ser de no máximo 20 (vinte) dias corridos, contados a 
partir da assinatura do Contrato ou documento congênere. 

5.2.2. A entrega deverá ser realizada no Departamento de Compras da Secretaria de 
Educação. 

5.2.2.1. Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Rurópolis-SEMED, Endereço: Av. 
Presidente Getúlio Vargas, 848- Bairro Centro, Cidade: Rurópolis/PA — CEP: 68.165-000. 

5.2.3. Horário de entrega: das 09h0Omin às 17h0Omin horas, dias úteis, horário de  Brasilia.  
5.2.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, As suas 
expensas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
5.2.4.1. Os prazos para recolhimento dos itens rejeitados na entrega serão de 15 (quinze) 
dias. Em caso da não retirada do material no prazo mencionado, reputar-se-do 
doadas/amostras à administração. 

6. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
6.1 0 custo estimado total da presente contratação é de R$ 828.758,87 (Oitocentos e Vinte e Oito 
Mil Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos). 
6.2 0 custo estimado foi apurado a parti de mapa de pregos constante no processo administrativo, 
elaborado com base na planilha do Sistema Banco de Pregos (https://www.bancodeprecos.com.br). 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
71 	As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta das seguintes 
disponibilidades orçamentárias: 

DOTAÇÃO 
ORCAMENTÁRIA 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

NOMENCLATURA 	DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

12 361 0005 2.023 

MATERIAL 
PERMANENTE 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SEMECD 

12 361 0005 2.028 MANUTENÇÃO  ENS.  FUNDAMENTAL/ 
UNID. ESCOLARES — SAL. EDUCAÇÃO 

12 361 005 1.008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 
VEÍCULOS E  EQUIP.  PARA UNID. 
BASICA - FUNDEB 

8. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
8.1 	Contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base na Lei 
n°. 10.520/02, que dispõe sobre o Pregão, modalidade utilizada, a Lei Complementar 123, de 
14.12.06 e subsidiariamente, no que couber pelas disposições contidas na Lei Federal n° 8.666, de 
21.06.93, Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, com suas modificações posteriores. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 Fornecer os equipamentos e serviços conforme especificações técnicas constantes da sua 
proposta comercial, que não poderão ser inferiores as especificações contidas neste termo de 
referência, e nos prazos constantes na Ordem de Fornecimento. 
9.2. A CONTRATADA deverá entregar todos os produtos, bem como catálogos, manuais, página 
impressa do sitio do fabricante na  Internet  ou quaisquer outros documentos que comprovem o 
atendimento das especificações técnicas deste termo de referência. 
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9.3. Fornecer materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de 
linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias, de maneira a não prejudicar a 
execução do objeto ora contratado; 
9.4. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
relacionados com as caracteriKicas e funcionamento dos equipamentos. 
9.5. Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência técnica dos equipamentos, na forma 
e nos prazos estabelecidos no presente termo de referência; 
9.6. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento, os 
bens objeto da presente contratação, as suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido; 
9.7. Garantir a reposição de peças pelo período da garantia, na forma estabelecida neste termo de 
referência; 
9.8. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em 
relação ao fornecimento dos equipamentos que forem objetos do Contrato e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários. 
9.9. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à contratante, que deverá responder 
pela fiel execução do Contrato. 
9.10. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do Contrato, inerentes 
execução do objeto contratual; 
9.11. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros, por culpa ou 
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação 
contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o 
acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante. 
9.12. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela 
Contratante, cujo representante  tell  poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, em 
qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária e recusar os materiais e equipamentos 
empregados que julgar inadequado; 
9.13. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 
9.14. Manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta por: profissionais 
devidamente habilitados; treinados e qualificados para prestação dos serviços; 
9.15. Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a a Contratante para 
ateste e pagamento; 
9.16. Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, sem prejuízo das suas 
responsabilidades contratuais, relação das empresas de assistência técnica especializadas 
autorizadas pelo fabricante (comprovado por meio de documentação especifica), contemplando 
nomes, endereços e telefones, e promover a atualização do cadastro de assistência a cada 6 (seis) 
meses, salvo se não houver alterações no quadro de prestadores; 
9.17. Substituir os materiais e equipamentos de acordo com o item 5.2.4, deste Termo de 
Referência. 
9.18. Fornecer todos os bens relacionados neste termo contemplar todos os custos inerentes a 
contratação e ainda aqueles decorrentes de fretes, seguros, embalagens, fiscais, trabalhistas e 
demais encargos contribuições, impostos e taxas estabelecidos na forma da Lei. 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos; 
10.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações 
apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus 
bens patrimoniais ou ser prejudicial a. saúde dos servidores; 
10.3. Realizar o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado, ou rejeitá-lo; 
10.4. Realizar recebimento definitivo após a efetiva entrega do equipamento objeto desta licitação, 
10.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA; 
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10.6. Aplicar A. CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 
10.7. Receber os objetos enti,:.gues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a 
proposta aceita; 
10.8. Recusar com a devida justificativa, qualquer material entregue fora das especificações 
constantes na proposta da CONTRATADA; 
10.9. Informar A. CONTRATADA, dentro do período de garantia, os locais para prestação da 
assistência técnica, caso ocorra remanejamento de equipamentos para outras unidades da 
Contratante não informada neste Termo de Referência; 
10.10. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa vencedora do certame 
licitatório dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato. 
10.11. Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 
fornecimento dos Produtos de Objeto deste termo de referência; 

11. MEDIDAS ACAUTELADORAS I .  
11.1 Consoante o ar/go 45 da lei n° 9.784, de 1999; a administração publica poderá, sem a prévia 
manifestação, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providencias 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir 
a ocorrência de dano difícil ou impossível reparação. 

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO'' 
12.1 Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993,  sera  designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
12.2 A fiscalização de que trata, 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 Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
12.3 0 representante da Administração 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. 

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1 As aplicações das infrações e sanções administrativas somente serão aplicadas as que 

fizerem pertinente ao processo licitaLório prevista no edital. 

14. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
14.1 0 fornecimento será efetuado em conformidade com a necessidade do contratante, com prazo 
de entrega imediato, ou no máximo 20 dias contando a partir do recebimento da requisição 
assinada pelo responsável nomeado pela Secretaria Municipal de Educação. 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
15.1 A vigência deste instrumento contratual iniciará na assinatura do contrato até 31/12/2021 
podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 
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16. DA ESPECIFICAÇÃO DO Olik 
16.1 OUADRO DE NECESSIDADES 
ITEM Produto/especificação técnica UND QUANT MARCA V.  UNIT.  V.TOTAL 

01 

Aparelho celular tipo SmartPhone, com 
as seguintes características mínimas, dual  
chip, 	processador 	octa-core, 	com 
armazenamento mínimo de 	128Gb e 
memória de no mínimo 4Gb, compatível 
com rede 4G, tela de no mínimo 6.5 
polegadas, conjunto  :le  câmeras frontal e 
traseira, 	leitor 	de 	digitais, 	compatfvel 
com sistema operacional  Android 	10, 
bateria de 4.500mAli, homologado pela 
ANATEL. Para cada aparelho celular 
fornecido, deverá ser fornecido o  Kit  
composto dos seguintes itens: Carregador 
Rápido; 	Fone 	de 	ouvido; 	Película 
protetora pra Tela com características  
anti-impacto, de vidro temperado 3D com 
bordas com curvatura apropriada pra o 
modelo especifico do aparelho ofertado, 
totalmente 	transparente 	e 	de 	ótima 
qualidade 	não 	instalada 	no 	aparelho; 
Capa protetora pra 	o 	aparelho 	com 
características 	anti-impacto, 	feito 	de 
material TPU/Silicc -te,  design Air Bag  
contra 	choque 	e 	queda, 	com 	cantos 
reforçados, furos  ex  atos, antiderrapantc.', 
flexível, total transp irente não instalada 
no aparelho. 

UND 

' 

30 

02 

Aparelho de ar condicionado  hi-wall  tipo 
split;capacidade 	de 	refrigeração 	de 
12.000 btus;cor branco; Ence a;vazdo de 
ar no mínimo 500 m3/h; Controle remoto; 
Termostato 	digital;filtro 	lavável, 
Voltagem: 220 v.condesandor de cobre-
de 0 a 1,5 metros entre evaporadora e a 
condensadora. 

UND 15 

03 

Aparelho de ar condicionado  hi-wall  tipo  
split; 	capacidade 	de 	refrigeração 	de 
18.000 btus;cor branco; Ence a;vazdo de 
ar no mínimo 500 m h; Controle remoto; 
Termostato 	digital;filtro 	la.-  Avel, 
Voltagem: 220 v.condesandor de cobre-
de 0 a 1,5 metros ei Ire evaporadora e a 
	 condensadora. 

UND 40 

Aveni.da Getúlio Vargas, N °  848, Centro- RurOpolis-PA- 



SEMECD RURÕPOLIS 

4441:** 

EDUCAR PARA DESENVOLVER 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Rurópolis  
End.:  Av. Getúlio Vargas, 848 — Centro. 
Rurópolis — PA. 	E-mail:  semecdcompras@gmail.corn.  
CNPJ: 06.074.086/0001-83 CEP: 68.165.00 

04 

Armário de aço com 02 portas e 04 
prateleiras — armário de aço, com duas 
portas, 	Reforços 	internos tipo 	()mega,  
Puxador na própria porta no 	sentido 
vertical, com acabamento em pvc, na cor 
grafite, 04 prateleiras fixas,  corn  10 vãos 
em cada fechadura cilíndrica com chave 
tipo vale. Estrutura confeccionada em 
chapa n° 24 (0,60mm), E n° 26 (0,45mm). 
capacidade 	para 	50 	pastas 	az. 	Corn  
medidas externas mínimas de 1980mm de 
altura, 900mm de largura e 400mm de 
profundidade, na cor cinza. 

UND 06 

05 

Balança de piso móvel  -display  digital, 
Coluna com alça para movimentação e 
capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 
0,70; H (m) 1,40 e potência de bateria 
interna. 

UND 01 

06 

Bebedouro 	coluna 	para 	galão, 	Cor 
branca, Água gelada e natural, Mínimo 
2,81ts de água gelada por hora, Bandeja 
de 	água 	removível, 	compatível 	com 
galões de 10 a 20 litros, 02 torneiras, 
Voltagem 110v, Cert-ificação do Inmetro, 
Manual em português, Garantia  minima  
12 meses. 	 . 	. 

UND 10 

Bebedouro industrial 	100 litros sendo: 
Gabinete em aço inox 304 protegido com 
pvc, 	Reservatório 	em 	polietileno, 
Capacidade de100 litros de água gelada,07 UND 3 torneiras copo, Unidade condensadora 
com baixos níveis de ruído e consumo 
elétrico. 	Voltagem 	110v, 	Garantia  
minima  12 meses. 

04 

08 

Bebedouro industrial 200 litros sendo: 
Gabinete em aço inox 304 protegido com 
pvc, 	Reservatório 	em 	polietileno, 
Capacidade de 50 litros de égua geii:cla, 4 
torneiras copo -conTressor, Termostato 
com regulagem, Filtro.  Ps:  t necessário 
que para cada bebeçlouro tenha entrada 
com cano de 1/2 um zt saída de água  corn  
cano 3/4.110v. 

UND 06 

09  

Bebedouro 	industrial 	50 	litros 	sendo: 
Gabinete em aço inox 304 protegido com 
pvc, 	Reservatório 	em 	polietileno 
Capacidade de 50 litros de água gelada, 2 
torneiras copo -compressor, Termostato 
com regulagem, Filtro.  Ps:  E necessário 

uND  
06 
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que para cada bebedouro tenha ertrada 
com cano de 1/2 unta saída de água com 
cano 3/4.110v. 

10 

Cadeira executiva giratória c/ rodízio-
espuma injetada- base giratória  corn  capa 
protetora- base à gás com sistema  back 
system 	(bkg) 	com 	02 	alavancas 	de 
regulagem- regulagem de inclinação e 
altura 	do 	encosto- 	braços 	si 	com 
regulagem de altura, Do assento e do 
encosto possibilitando travar em várias 
posições inclinadas- contra capa protetora 
em polipropileno no assento e encosto - 
revestimento em tecido em polipropileno 
- 	assento 	e 	encosto 	com 	curvaturas 
ergonômicas, Dimensões: 122x700x450. 

UND 30 

11 

Caixa 	de 	som 	amplificada-voltagem: 
Bivolt 	automático; 	potência: 	1.000 
w;frequência: 	100-10k hz;sensibilidade: 
92 db + 3 db; Impedância: 4 ohms; 
Conexões:  Bt  / aux / usb / sd /  fm  /IA 0./ 
xis. 

UND 04 

12 

Computador 	completo 	(gabinete, 
Monitor, 	Teclado 	e 	mouse) 	com 
processador intel core i5, Memória  ram  
de 8  gigabytes  e hd de 2  terabytes.  
Monitor de 19.5 polegadas  led.  Teclado e  
mouse  usb. 

UND 30 

13 

Estabilizador potência de 500 va; Bivolt 
automático: Tensão nominal de entrada 
115/127/220v— e saída 115v— Filtro de 
linha interno. 

UND 06 

14 

	 meses. 

Estante 	de 	aço 	1,98x0,92x0,40m 
chapa26,06 bandeja estante desmontavel 
de aço,aberta nos fundos elaterais ,com 
06 prateleiras (bandejas) com regulagens 
de altura, Com as Leguintes dimensões 
aproximadas: 1,98 metros de altur x 0,92 
metros de 	largura x 	0,40 metros de 
profundidade, 	Chapas 	de 	aço 	com 
reforço, 	Obedecendo 	as 	espessuras, 
Corpo 	e 	prateleiras 	de 	0,45mm 
(chapan'.26), As colunas em perfil"1"de 
30x30 milímetros, As folhas de aço terão 
tratamento antiferrugem, Acabamento em 
pintura 	eletrostática, 	Pó-epoxi 	na 	cor 
cinza. Prazo de garantia: Mínimo de 12 

UND 

• 

04 
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Fogão industrial - 2 bocas com forno, 
Grelhas em ferro fundido, Registro de 
baixa pressão 	cromado, 	1 	queimador 
simples, 	1 	queimador 	duplo, 	Forno 
revestido 	com 	Id 	de 	vidro 	(interno), 
Bandeja coletora de resíduos, Tipo de  gas 
gip. 	Garantia 	minima 	do 	fornecedor 
12meses. 

UND 08 

16 

Fogão industrial, 06 bocas, Com forno 
alimentação a  gas;  Forno embutido; 06 
(seis) 	bocas, 	Sendo 	03 	(três) 	corn  
queimadores duplos 	e 	03 	(três) 	com 
queimadores 	simples, 	Com 	tamanho 
aproximado 	de 	3 Ox3 Ocm; grelhas 
redondas produzidas em ferro fundido; 
Forno  corn  isolamento térmico em  id  de 
rocha, 02 (duas) grelhas com limitador, 
Visor de vidro;  Corn  espalha chamas do 
queimador central em cobre; Bandeja 
coletora 	de 	resíduos; 	Medidas 
aproximadas: 80 x 109 x 83 cm; Peso 
aproximado de 80kg, Variação para mais 
ou para menos.  

UND 04 

17 

Freezer 	tipo 	horizontal 	com 	duas 
portas,fechadura com chave de segurança 
que permite o travamento do  freezer; 
Cap. Minima:  500  Its.  Tensão (110v ), 
Cor branca; Dreno de degelo; Função 
refrigerador; Gabinae interno em aço 
galvanizado; 	Gm des 	removivers; 
Congelamento rápido; Rodízios, Controle 
de temperatura; Consumo (kw/h) - selo 
procel 	padrão 	de 	consumo 	a 
Certificação inmetro; E garantia  minima  
de 1 ano.  

D. 	UN  06 

18 

Freezer 	tipo 	horizontal 	com 	uma 
porta,fechadura com chave de segurança 
que permite o travamento do  freezer; 
Cap. Minima:  309  its.  Tensão (110v ), 
Cor branca; Dreno de degelo; Função 
refrigerador; 	Gabinete 	interno em are) 

,! galvanizado; 	Grades 	removivers; 
Congelamento rápido; Rodízios, Controle 
de temperatura; Consumo (kw/h) - selo 
procel 	padrão 	de 	consumo 	a 	. 
Certificação inmetro; E garantia  minima  
	 de 1 ano. 

UND 06 
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Impressora 	multifuncional 	laser 
monocromática,  duplex:  Sim, Tecnologia 
de impressão: Laser memória padrão: 32 
mb, Memória opcional: Não, Velocidade  
maxima 	em 	preto 	(ppm): 	30 	ppm, 
Resolução  (maxima)  em  dpi:  2400 x 600  
dpi,  Capacidade da bandeja de papel: 250 
folhas, 	Emulação: 	•Pc16 	& 	br-sciipt3, 
Volume máximo de .ciclo mensal: 10000 
páginas s Modelo: Brc,ther dcp-12540dw. 

UND 30 

. 

20 

Impressora multifuncional colorida com 
tanque de tinta, Usb,  Wireless,  Imprime, . 

Digitaliza e cópia. Capacidade de entrada 
de 	papel 	para 	100 	páginas 	e 	com 
resolução de impressão de 5760 x 1440. 
Modelo: Multifuncional epson 16191 

UND 15 

, 

21 

Liquidificador modelo doméstico, com 
capacidade 	de 	02 	litros, 	na 	cor 
alumínio, Revestimento do motor em 
plástico de alto impacto, Copo plástico 
transparente e graduado, com no mínimo 
03 	(três) 	velocidades, 	Sistema 	pulsar, 
Potencia  minima  350 w, Tensão 127volts. 

UND 

. 

06 

22 

Liquidificador 	industrial: 	Material 	em 
aço inox, Gabinete em n aço inox, Corpo e 
copo em inox, Capa :idade para 6 litros, 
Copo 	resistente 	a 	altas 	temperaturas, 
Copo monobloco, sem solda em aço inox, 
Sistema de segurança pés anti-deslizante, 
Voltagem 	220v, 	potência 	665w, 
certificado pelo inmetro, Garantia: 1 ano 

UND 06 

23 

Longarinas de 03 lugares, Tipo diretor 
com braços, Estrutura em aço 50/30, 03 
pernas com 02 colunas cada, Tratamento 
antiferruginoso, 	Pintura 	epoxi 	na 	cor 
preta e ponteiras na mesma cor, Assento 
anatomicos, Tipo diretor espaldar medio, 
Nas seguintes dimensoes assento 500 x 
470mm (larg x  prof):,  63mmde espessura, 
Encosto 460 x 480n-m (larg x  alt),'  Com 
50mm de espessura, Em compensado e 
espuma 	injetada 	re  vestido 	em 	tecido 
poliester azul escur;) ou verde escuro, 
Fundo do encosto revestido em couro 
sintetico, Bordas emborrachadas na cor 
preta, Encosto fixo a estrutura por meio 
de chapa de  ago  com pintura epoxi preta 
fixa por solda, Com 04 braços fixos, Ou 
equivalente ou de qualidade superior. 

UND 04 
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Mesa para computador em mdf 15 mm e 
duratree 	2,5 	mm, 	Com 	espaço 	para 
impressora, Espaço lateral para monitor 
de até 19', Espaço inferior central para 
teclado 	e 	mouse 	com 	corrediças 
metálicas, Ao 	lack! 	inferior, Espaço 
para gabinete, Na parte superior Ao lado 
do monitor espaço para revistas e 	cd's 
ou 	dvd's. 	Largura: 	1,045m. 	Altura: 
1,325m, Profundidade: 0,45. Cor: Cinza 

UND 03 

25 

Mesa para escritório em 1 com 2 gavetas 
confeccionada em mdp15mm melaminico  
bp 	no tampo e saia com acabamento em 
perfil 	1800 	cinza. 	Pé 	metálico 
confeccionado em tubo 	20x30x1,20tnrn 
e 	20x58x1,20mm 	com 	tratamento 
antiferrugem 	e 	pintura 	a 	pó 	epoxi. 
Dimensão: 1400x1490x600x750mm. 

ui,\TD 
06 

26 

Mesas 	para 	escrito rio 	contendo • duas 
gavetas. 	Material: 	Estrutura 	em .aço 
carbono e tampo em mdf. Altura: 76 cm. 
Largura: 150 cm. Profundidade: 58 cm: 

UND 20 

27 Microfone com fio: Profissional  coin  fio 
de no mínimo 10 mts com conexão xlr. UND 02 

28 

Microfone: Microfone sem fio, Receptor• 
1200-uhf:frequé'ncia de trabalho:  Uhf  614 
a 698 mhz. Oscilador controlado a cristal 
estabilidade: = +/- 10 ppm sensibilidade: 
= 5dbuv (sln=20db)máximo desvio de 
frequência: 50hzrelacdo sinal/ruído: > 98 
db th.d.:rejeição de imagem: 80 db típico 
rejeição de espúrios: 80 db típico resposta 
de 	frequência: 	40 	hz 	a 	18 
khzalimentação: 	•  Dc, 	0.3a, 	12v 
dc(transmissor) microfone  xi -uhf.  

UND • 02 

29 

Nobreak bivolt automático,  Saida  115v - 
potência (va) 2200, Partida a frio  battery  
saver  carregador inteligente estabilizador 
e filtro de linha inclusos.  

UND 10  

30 

Notebook  com tela de 15.6 polegadas, 
Preto,  Windows  10, Com processador 
intel core i5, Memória  ram  de 8  gigabytes  
e hd de 1 terabyte.  

UND 05 

31 

Notebook  com tela de 15.6 polegadas, 
Preto,  Windows  10, Com processador 
intel 	core 	i7, 	Memória 	ram 	de 	16  
	 gigabytes e hd de 1 terabyte.  

UND 03 
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Projetor de 	video  ,9ortátil 	com 	3.300 
lamens, 	Contraste . de 	15000, 	Corn  
projeção frontal, Traseira e teto: 1 svga 
(800 x 600  pixels),  1 hdmi, 2 usb, 1 vga, 
1 	rca e bivolt. Modelo de referência: 
Projetor portátil 	epson  power  lite s39 
vl1h854024 3.300 liimens 

UND 06 

33 

Quadro branco escolar com moldura em 
aluminio 	200x120cm 	material 
cantoneiras: 	Plásticas, 	Material 	tampo: 
Fibra de madeira. Material chapa: Fibra 
de 	madeira,cor: 	Branco 	acabamento: 
Brilhante, 	Form  ato 	cantoneiras: 
Arredondadas, 	Com 	porta 
caneta/apagador. 

UND 30 

34 

Quadro branco escolar com moldura em 
aluminio 	300x120cm 	material 
cantoneiras: 	Plásticas, 	Material 	tampo: 
Fibra de madeira. Material chapa: Fibra 
de 	madeira,cor: 	Branco 	acabamento: 
Brilhante, 	Formato 	cantoneiras: 
Arredondadas, 	Com 	porta 
caneta/apagador. 

UND 30 

35 

Refrigerador frostfree 3001 -linha branca; 
Refrigerador 	vertical, voltagem 110 v 
(conforme 	demanda). 	0 refrigerador 
deverá 	possuir 	certificação 	inmetro 
apresentando 	classificação 	energética 
"a", Capacidade total (volume interno):  
Minima  de 300 litros. Na cor branca:c.:om 
uma (01) porta.prattleiras da 	porta e 
cestos 	plásticos, 	Removíveis 	e 
reguláveis. 	Gavet:F, 	plástica 	para 
acondicionamento de frutas, Verduras e 
legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica 
no compartimento 	do  freezer.  Formas 
para gelo no compartimento do  freezer.  
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável.tensão 110 
v, Garantia  minima  12 meses. 

UND 04 

36 

Refrigerador  duplex frost  fress 4451ts cor 
branca, 110v, Duas portas (refrigerador e  
freezer), 	Capacidade 	total 	de 
armazenamento de no minimo 4451ts, 
Classe 	a/selo 	procel, 	Garantia 	do 
	 fabricante de no minim, 12 meses.  

UND 03 
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Roteador 	wireless. 	Configurações 
mínimas; 	Suporte 	para 	a 	tecnologia 
mydlink, Controle de usuários e quais  
sites  eles estão acessando; Velocidade de 
300mbps; 	Radiofrequência 	de 
operação -2.4 	ghz, Dois 	firewalls 
ativos para maios proteção spi e nat; 
Função 	wds 	e 	wda+ap, 	"controle 
avançado de pais"; Suporte a tecnogias 
de upnp, Ddns e wps; Protocolos de rede 
ipv4. 

UND 06 

38 
Televisor: 	Smart 	tv 	led, 	full 	hd. 	50 
polegadas, com hdmi, Usb e • 'conversor 
digital integrado. 

UND 06 

39 

Ventilador de parede de 127 v/ 220 v, 
Com suporte e acessórios para fixação 
em parede, 	Com grade protetora de 
hélices e presilhas, Chave liga e desliga e 
controle de velocidade, Módulo giratório, 
Modelo 60 cm,Grade 600 mm, Hélice 
505mm, 	Frequência 	60hz, 	Potência 
160w, Corrente a, Consumo lanh 0,16, 
Rotação 1410, Obs: Hélice 3 pás injeta 
em polipropileno, Centrole de velocidade 
rotativo e grade arame. 	.  

UND 60 

SWITCH 	16 	PORTAS 	Padrões 	- 
Protocolos: -  IEEE  802.3i,  IEEE  802.3u,  
IEEE  802.3ab  ,IEEE  802.3x Interface: - 
16 portas RJ45  corn  Auto Negociação 
10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) 
Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo 
categoria 	3, 	4, 	5 	(máximo 	100m) 	- 
EIA/TIA-568 1000 STP (máximo 100m) 
- 100 Base-Tx:  UTP cabo categoria 5, 5e 
(máximo 100m) - EIA/TIA-568 1000 
STP (máximo 100m) - 1000 Base-T: 
UTP 	cabo 	categoria 	5, 	5e 	cable  
(maximum  100m) Fonte de Alimentação: 
- 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - 
Capacidade de Corrutação: 32 Gbps - 
Taxa de Encaminhamento de 13a,...otes: 
23.8 Mpps - Tabela de Endereços  MAC:  
8K -  Jumbo Frame:  10KB - Método de 
Transferência: Arm4zena e Encaminha 
Recursos: - Suporta controle de fluxo  
IEEE  802.3x para modo  Full Duplex  e 
backpressure para o modo  half duplex  - 
Arquitetura 	de 	encaminhamento 	sem 
bloqueio 	que 	encaminha 	e 	filtra 	os 

UND 01  
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pacotes em plena velocidade a cabo com 
uma vazão  maxima  - Capacidade de 
comutação de -:',2Gbps - Auto-
MDI/MDIX elimina a necessidade de 
cabos cruzados • Suporta auto-
aprendizagem de  MAC address  e seu 
auto-envelhecimento - Esquema de 
encaminhamento que armazena e 
encaminha - Portas de Auto-negociação 
proporcionam uma integração int 

Obs.: Nos pregos incluem tolos os custos diretos e indiretos, encargos tributários, transportes, 
encargos trabalhistas, dentre c,  itros, correrá por conta da contratada.  

Rurópolis-PA, 14 de maio de 2021. 
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