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TERMO DE REFERENCIA 

1. APRESENTAÇÃO, OBJETO E ORGÃO PARTICIPANTE 

1,1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para o futuro fornecimento de 
notebook educacional conforme programa Educação Conectada, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme condições, especificações e 
quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. 

1.1.1, O valor estimado de que trata o objeto desta licitação é o definido pelo TERMO DE 
COMPROMISSO Nº 202141235-5, o qual foi realizada pesquisa de mercado, sob 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, através do Setor de Compas, 
que se encontra nos autos do processo. 

1.1.2. ORGÃO GERENCIADOR; Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 
através da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, não podendo esta função ser exercida por 
qualquer outra unidade administrativa extema a jurisdição do licitador. 

1.1.3. ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação. 

1.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem cotação em quantidades inferiores 
aquelas indicadas neste Termo de Referência. 

1,3. A licitação será do tipo menor preço por item, facultando-se ao licitante a participação 
em quantos Itens for de seu interesse, 

1.4. O licitante deverá oferecer proposta para o quantitativo do item cotado. 

1.5. O Pregão Eletrônico será do tipo menor preço, considerando o valor unitário do item, 
referente ao objeto especificado neste Termo de Referência; 

2 - DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 147/2014, conforme o caso. 

2.1 A presente licitação está classificação com itens EXCLUSIVOS para empresas que 
estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o Inciso | do art. 48 da LC 
123/06. 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

3.1 O procedimento licitatório a ser adotado é o PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO 
DE PREÇOS que obedecerá, integralmente, às seguintes disposições: Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002; Decreto nº 3.555, de 0B de agosto de 2000; Decreto nº 3.784, de 06 de 

abril de 2001; Decreto nº10.024, de 20 de setembro de 2019; Decreto nº 7.892, de 23 de 
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janeiro de 2013, e suas alterações; Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 
Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93. de 21 de 
junho 1993, e suas alterações; Lei nº 8.078, de 11 de novembro de 1990 (Código de Defesa 
do Consumidor), com as suas alterações e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo 
estabelecido no instrumento convocatório que permear o referido certame. 

3.2 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 
10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações 
posteriores e pela Lei Complementar nº 123/06 de 14/12/2006, e nas demais normas legais 
“ regulamentares. 

3.3 Fundamentação Legal; Art. 3º, Inciso | da Lei Federal nº 10.520/2002, An. 8º, Inciso II, 

Decreto Federal nº 3,555/2000, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal 10.024/2019, 
Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto nº 9.488/2018, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.078/1990 e demais normas legais e regulamentadora. 

4. DO OBJETIVO: 

41. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos minimos, normas, 
padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir a fiel execução do objeto 
quando da necessidade da aquisição dos bens subsidiando tecnicamente a realização de 
Procedimento licitatório e/ou setor responsável pelo recebimento e fiscalização dos bens a 
serem adquiridos. 

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Juslifica - se a presente solicitação tendo em vista a Secretaria Municipal de Educação 
de SÃO JOÃO DOS PATOS desenvolver diversas ações e projetos educacionais nas 
escolas da Rede Municipal de ensino, sendo de elevada importância a aquisição de material 
de apoio didático - pedagógico para dar condições necessárias para os professores 
desenvolverem com eficiência suas funções, Nesse contexto, O municipio assinou um 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141235-5 com o FNDE. para adquirir, por meio de 
assistência financeira do FNDE/MEC (EMENDA PARLAMENTAR), Notebook Educacionais, 
dando assim acesso à inovação para as comunidades escolares inseridas em regiões de 
vulnerabilidade socioeconômica e de baixo desempenho. Índices apontados pelos 
indicadores educacionais que garantem autonomia na adoção da tecnologia da educação. 
apoiando a universalização do acesso à internet em alta velocidade. Este programa fomenta 
o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica para universalizar o acesso 
das escolas a ferramentas e plataformas digitais, dando incentivo à em práticas pedagógicas 
com tecnologia e para uso de tecnologia, auxiliando na formação do educando como um 
cidadão participativo e crítico. 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

6.1. Os produtos do objeto licitado enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, do Decreto nº 10.024, de 

2019, e do Decreto nº 3.784, de 2001, por possuir padrões de desempenho e caracteristicas 

gerais e especificas usualmente encontradas no mercado. 
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7-— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Além das obrigações dispostas no Edital, tambem são obrigações da CONTRATANTE: 

  

  

74. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA; 

7.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos. prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas no Edital; 

7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das 
especificações do Edital; 

7.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor 
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos; 

7.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus 
anexos, inclusive, no contrato; 

7.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Além das obrigações previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, na Lei Federal nº 
8.666/1993 e nos demais normativos de regência, se obriga ainda a contratada a: 

8.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a 
proposta de preços; 

8.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habiltação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 

8.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE elou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta 
bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações; 

8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 
funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da 
execução do contrato; 

8.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam 
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em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas 
especificações. 

8.1.8. Comunicar à Administração, 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; 

8.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato, 

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato. 

9- DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou 
a assinar O instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes 

chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente 
desistente às seguintes penalidades: 

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS 
PATOS/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

bj multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada. 

9.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a 
Contratada à aplicação das seguintes multas de mora; 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do 
objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da 
parcela em atraso, a partir do Irigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte 
por cento) do valor do contrato. 

9.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes 
sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total 

ou parcial do Contrato: 

a) adveriência escrita; 

b) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com Prefeitura Municipal de 
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. 

c) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 
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Administração Pública, pelo prazo previsto na alinea anterior ou até que o contratado 
cumpra as condições de reabilitação; 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

9.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “b" e “c” poderão ser aplicadas conjuntamente 
com a prevista na alinea “do”. 

9.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que 
justifiquem a proposição. 

9.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras 
hipóteses legais. quando: 

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e 

aceito; 

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante; 

C) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão. 

9.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados 
da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

9.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
Contratada, amigável ou judicialmente 

9.9. A licitante que ensejar O retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10 — PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E 
DESCONTOS 

10.1 O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o 
fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números 
das respectivas requisições. 

10.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Educação, conforme 
solicitação e entrega dos produtos. 

10.3 — ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
10,3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o 
valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até 
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a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, 
mediante aplicação da seguinte fórmula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 

IPCA = percentual atribuido ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo. com vigência a 
partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

10.4 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS 
10.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser 
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do 
efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante 
aplicação da seguinte fórmula: 

AF =[(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
IPCA = percentual atribuido ao Indice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência 
a partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, Igual ao principal mais o reajuste. 

11- CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

11,1 Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependencidas da Secretaria 
Municipal de Educação, estabelecida na sede do Municipio de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. 

11.2 O pedido dos produtos licitados serão feitos realizado de uma unica vez para entrega 
integral do objeto. 

11.2 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho. 

11.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de 
Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substitulr o produto ou a 
totalidade do produto no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir nas 
penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta 
da empresa contratada. 

11.5 No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de 
Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Falura, representando esse ato 
a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o 
total dos mesmos. 

11.5.1 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em 
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a 
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notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e 
suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 

11.6 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que 
será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, dala e assinatura do 
carimbo de “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura. 

11.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

11.8 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18.00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do 

[a] horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e 
possibilidade de entrega em comum acordo. 

11.9 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na 
Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior. 

11.10, A em fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO 
DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. independente de ser ou não o fabricante do produto, a 
substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer 
irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, 
ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 

12. DA PROPOSTA E DO PREÇO 

12.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluidos 
todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as 
despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em 
razão do Edital, não cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 

[a quaisquer custos adicionais. 

13- DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

13.1 Nos termos do ar. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as 
ocorrencias relacionadas com a execução e determinando o que for necessario a 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

13.2 A fiscalização de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições tecnicas ou vicios redibltorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.3 O representante da Administração anotara em registro proprio todas as ocorrencias 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mes é ano, bem como o nome dos 
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funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularização 
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade 
competente para as providencias cabíveis. 

13.4. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 
8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados 
com a Administração Pública. 

13.5. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos 
Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 

14 - DO VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14,1. O contrato a ser firmado coma empresa vencedora do certame terá a 

sua vigência a partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31 
(trinta e um) de dezembro do ano que for assinado o contrato. 

15-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1. O desatendimento às obrigações previstas neste Termos de Referência sujeitará a 
CONTRATADA às seguintes penalidades: 

  

OCORRÊNCIA OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE 
PODERÃO SER APLICADAS 
  

Não retirar a nota de empenho, quando | 1. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
convocada dentro do prazo de validade | Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 
de sua proposta. pelo periodo de 1 (um) ano. 

2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato. 
  

estabelecido. atraso, aplicada sobre o valor do material não 

Entregar o objeto fora do prazo |3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de 

fomecido. limitada a 20 (vinte) dias. Após o 
vigésimo dia, a critério da Administração, 
poderá ser considerada a inexecução total ou 

  

parcial do objeto. 

Não ofetuar a troca do objeto, quando | 4. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
notificado. Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 

pelo periodo de 1 (um) ano. 
5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do 

  

contrato/nota de empenho. 
Substituir o objeto fora do prazo | 6. Multa de 0.5% (meio por cento) por dia de 
estabelecido atraso, aplicada sobre o valor do material não 

substituido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 
vigésimo dia, a critério da Administração, 

poderá ser considerada a inexecução total ou 
parcial do objeto. 
        Deixar de entregar documentação | 7. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
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exigida neste Edital. Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 
pelo periodo de 1 (ano) ano. 8. Multa de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato/nota de 
empenho/valor total estimado para o item ou 
lote. 
  

Não mantiver a proposta ou desistir do 
lance. 

9. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOSIMA 
pelo período de 1 (um) ano. 

10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 
  

Comportar-se de modo inidôneo. 11. Impedimento de licitar com a Prefeitura 

Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 
pelo período de 2 (dois) anos. 
12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 
  

  

  

Fizer declaração falsa. 13. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 
pelo período de 2 (dols) anos. 
14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Apresentar documentação falsa. 15. Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo periodo de 05 

(cinco) anos. 
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho. 
17. Comunicado ao Ministério Público. 

Comeater fraude fiscal. 18. Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo período de 05 
(cinco) anos. 
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 
20. Comunicado ao Ministério Público. 
  

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei ou no edital 
do pregão, em que não se comine outra 
penalidade. 

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota 
de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 
vigésimo dia, a critério da Administração, 
poderá ser considerada a inexecução total ou 

parcial do objeto. 
  

Inexecução total. 22. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 
pelo periodo de 2 (dois) anos. 
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor do contrato/nota de empenho. 
    Inexecução parcial do objeto.   24. Impedimento de licitar com a Prefeitura 

Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOSIMA 
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pelo periodo de 1 (ano) ano. 

25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente a parte não executada.     

  

15.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOSI/MA ou cobradas diretamente da empresa 
penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais 
sanções. 

15.3. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 
OS(cinco) dias úteis a contar da sua nolificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de 
documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 

15.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Prefeitura 
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA que deverá examinar a legalidade da conduta da 
empresa. 

15.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, conforme procedimento 
esboçado no subitem anterior, a CONTIRATADA ficará Isenta das penalidades mencionadas 
nos subitens anteriores. 

16 AQUISIÇÕES DO OBJETO 

16.1. A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de Fornecimento”, a ser assinada 
pelo Ordenador de Despesas/Secretario Municipal da CONTRATANTE, contendo as 
informações dos Itens, quantidades, preços unitários e totais. 

17-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

17.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, 
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 
Redação dada pelo Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, em seu artigo 7º, 
52º, 

17.2. A Dotação orçamentária será obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes 
do 
presente Registro de Preços conforme demanda e serão custeadas através do TERMO DE 
COMPROMISSO Nº 202141235-5. 

17.3. A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênere ficarão 
adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em 

conformidade com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DOS PATOS/MA, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das 
quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso; 

18 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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18.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias. 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Áta de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratação, sem 
prejuizo das sanções previstas neste Edital. 

18,2 Alternativamente a convocação para comparecer perante o ógão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços. a Administração poderá encaminha-la para 
assinatura, mediante correspondence postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletronico, para que seja assinada e devolvida no prazo de ate 05 (cinco) dias, a contar da 
data de seu recebimento. 

18,30 prazo estabelecido no subitem anterior para assinalura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

18.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessarias para O 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referenda, com a Indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e 
demais condições. 

18.4 Será incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequencia da 

classificação do certame, excluído o percentual referente a margem de preferencia, quando 
o objeto nao atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

18.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses; 

18.6. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO 
DOS PATOS/MA, não se obriga a firmar contratações para fornecimento do objeto nela 
contido, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitação substituta, 
desde que preservado o mesmo valor e condições vantajosas. 

19-DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA: 

19,1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

19.2. A apresentação de novas propostas na forma deste Item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

19.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 

19.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata 
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ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 
7.892/2013. 

20- DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

20,1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e fuluras decorrentes da ata, 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22, 5 2º, Decreto Federal nº 
7.892/13 

20.1.2. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir aos SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, desde que devidamente 
autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FOTUNAIMA. 

20.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o Órgão gerenciador e para os 
úmtos participantes. Art.22, & 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Redação dada pelo Decreto 

9.488, de 2018) (Vigência) 

20.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro 
de Preços para O órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. Art. 22 5 4º, Decreto Federal nº 7.892/13. 

20.4. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. Art.22, 8 7º, Decreto Federal 
nê 7.892/13. 

20.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência 
da ata. Art.22 8 6º, Decreto Federal nº 7.892/13. 

21 - DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

21.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Art.22, $ 2º, Decreto Federal nº 
7.882/13 

21.12. Os Órgãos não Participantes da licitação poderão aderir ao SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS — SRP de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, desde que devidamente 
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autorizados pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOÃO DOS PATOS/MA. 

21.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os 
órgãos participantes. Art.22, $ 3º, Decreto Federal nº 7.892/13. (Redação dada pelo Decreto 
nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

21.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro 
de Preços para o Órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. Ant. 22 & 4º, Decreto Federal nº 7.892/13. 

21.4. Compete ao órgão não participante os atos relalivos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, Art.22, 8 7º, Decreto Federal 
nº 7,.892/13. 

21,5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 
ata. 

Art.22 8 6º, Decreto Federal nº 7,892/13. 

22 - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 

22.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993. Art. 17, Decreto Federal nº 7.892/13, 

22.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o Órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Art. 18, Decreto Federal nº 

7.892/13. 

22.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. Art. 18, 
& 1º, Decreto Federal nº 7.892/13. 

23.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. Art. 18, $ 2º, Decreto Federal nº 

7.892/13. 

23.5. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir 0 compromisso, o órgão gerenciador poderá: Art. 19, Decreto Federal nº 
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7.892/13, 

23.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

23.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

24- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: 

241. Descumprir as condições da ata de registo de preços. 

24.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável, 

24.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior 
áqueles praticados no mercado; ou IV - sofrer sanção prevista nos incisos Ill ou IV do caput 
do ar. Br da 
Lei nº 8.666, de 1993, ou no arm 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

244. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: Art. 21, Decreto Federal nº 7.882/13. 

24.5. Por razão de interesse público; ou, 

24.6. À pedido do fornecedor. 

25 - DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS: 

25.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante vencedor; 

25.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das 
documentações de habilitação; 

25.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante vencedor; 

25.4. Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros 
fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; 

25.5. O registro a que se refere o item 25.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso 
de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços. 

26. VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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26.1 O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contados da sua publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo 

regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma. 

27. PESQUISAS DE MERCADO E VALOR ESTIMADO 

27.1 O valor unitário dos notebooks constantes no presente termo de referencia é o mesmo 

apresentado no TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141235-5/Emenda Parlamentar 
Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

27.2 Fazem parte deste procedimento cotações de preços realizadas no Mercado em 
empresas da regiao de SÃO DE JOÃO DOS PATOS/MA, a fim de demonstrar se o valor 
disposto no termo de compromisso condiz com a atual realidade de Mercado. 

28- DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

28.1. O período de garantia dos equipamentos será de no minimo 03 (três) anos, contados a 
partir da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo, pelo Município. 

28.2. A garantia do(s) equipamento(s) será dada contra vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da fabricação. 

28.3. Responsabilizar-se-á a Licitante Vencedora pelo perfeito funcionamento do objeto, 
exceto nos seguintes casos, quando comprovadamente, verificar-se: 

a) não observância por parte do Municipio das condições previstas nos manuais; 

b) utilização inadequada do objeto, por parte do Município e especificações de não 
conformidade; 

c) imperícia, negligência ou imprudência do Município. 

28.4. A eliminação dos defeitos ocorridos em decorrência das condições descritas no 
subitem 28.3 supra, poderá ser efetuada mediante prévia apresentação de orçamento pela 
Licitante Vencedora, obedecidos aos preços de mercado. 

28.5 Os procedimentos de teste e inspeção serão realizados pelo licitante no momento da 
entrega dos equipamentos, com fiscalização de servidores designados para tal fim, em 
horário de expediente da Prefeitura de segunda à sexta-feira das 08:00 hs as 18hs, para 
validação dos resultados. 

29 - DA ENTREGA E TESTE DOS PRODUTOS 

29.1. Os equipamentos deverão ser entregues pela Licitante Vencedora, de forma única, nas 
dependencias da Secretaria Municipal de São João dos Patos /MA localizado na Rua 

Almirante Tamandaré nº 250, São Raimundo, São João dos Patos, de segunda a sexta- 
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feira, quando dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, ou em outro local 
a ser definido pelo Município. Além da entrega no local designado pela Administração, 
deverá a Licitante Vencedora também descarregar e armazenar os equipamentos, 
comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos ou quebras causadas aos 
mesmos e realizar todos os leste para verificar o desempenho e a qualidade dos 
equipamentos. 

29,2. Os equipamentos deverão ser entregues intactos, sem amassados ou qualquer outro 
defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens 
primárias e secundárias. 

29.3 Não serão aceitos na entrega, equipamentos de marcas ou modelos diferentes 

daqueles constantes na(s) proposta(s) vencedora(s). 

29.4. Quando da verificação, se os equipamentos não atenderem às configurações mínimas 
exigidas, serão aplicadas as sanções previstas no edital. 

29.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo 
fornecimento dos equipamentos, nem a ético-profissionais pela perfeita execução deste 
objeto. 

30 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

30.1 O custo estimado da tolal desta contratação é de R$ 19.785,75 (Dezenove mil, 
setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). 

31. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS 

  

ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND | QTD | VAL. UNIT | V.TOTAL 
  

Notebook educacional, com capacidade minima 

de memória RAM de pelo menos 8 Gigabytes 
divididos em dois slots de padrão DDR3 ou 
superior, Memória de armazenamento ROM, HD 
de no minimo 500 Gigabytes com rotação de 5400 
RPM. Placa mãe com arquitetura de barramento R$ R$ 

1 |PCl com 64 bits ou superior, processador com | UND | 5 395715 | 19.785,75 
suporte mínimo de instruções SSE4.1 ou superior vo aaa 
com fabricação vigente em linha de produção.Tela 
de LCD ou LED com tamanho minimo de 14 
polegadas retroiluminada, com capacidade de 
conectividade Wi-Fl e com cabo de dados, 
conforme especificações a seguir.               ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDUCAÇÃO CONECTADA.   
  

www saojpaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP; 65.665-000, São João dos Patos/MA 

 



  

  

SÃO JOÃO ESTADO DO MARANHÃO 2 
7» DOSPATOS PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA Esitunça 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 ada o 
      

  

    

Notebook; 

1. PLACA-MÃE [MOTHERBOARD): 

a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 64 bits ou superior; 
b) Banco de memória; Slots padrão DDR4 ou superior; 
c) Interface de disco rigido interno padrão SATA Ill ou micro SATA Ill de no minimo 
6GB/s; 
d) A atualização da BIOS deve ser por meio de aplicativo de interface gráfica do próprio fabricante 
e fornecido junto ao notebook; 
e) BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de 
gerenciamento; 
f) Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 
9) À BIOS deve possuir modo gráfico interativo; 
h) Suportar instruções SSE4.1 ou superiores; 
1) O equipamento deverá possuir desempenho mínimo de 1.600 (mil e seiscentos) 
pontos medidos pelo Software MobileMark 2014 no cenário “Official 
Productivity". 

2. MICROPROCESSADOR 

a) Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a 

arquitetura de computadores móveis (notebook); 

b) O equipamento deverá possuir solução de refrigeração compativel com as 

caracteristicas exigidas pelo fabricante do processador; 

c) A responsabilidade pelo fornecimento do software de avaliação de desempenho, 

instalação, configuração, licença e emissão do relatório final será do lleitante; 

d) Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, podendo ser 

configurado apenas o “modo de dispositivo SATA” para AHCI; 

a) Os equipamentos a serem testados deverão possuir todos os componentes e as 

mesmas caracteristicas do equipamento ofertado no edital; 

f) O processador fisico instalado deverá possuir frequência nominal de no minimo 

1.6 GHz - (clock nominal, não sendo considerado o modo tipo turbo ou overclock) 

e memória cache L3 minima de 4 MB; 

9) O processador deve ter o processo de fabricação vigente, estar em linha de 

produção e o ano do lançamento comercial não inferior a 2017; 

h) Suportar instruções SSE4.1 ou superior. 

|) O processador deverá possuir Índice mínimo de 5.400 (cinco mil e quatrocentos) 

pontos de desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU 

Mark (http://www cpubenchmark.net'cpu listphp)   
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3. MEMÓRIA RAM 

a) Memória RAM instalada: no minimo BGB (oito gigabytes), padrão DDR4 ou 
superior. 

4. INTERFACES 

a) Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no 
gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saida para fone 
de ouvido. 

b) Possuir, no mínimo, 3 (Irês) portas USB sendo pelo menos uma 3.1 ou superior, 
c) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethemet, para a placa de rede. 
d) Possuir uma interface Bluetooth 4.2 ou superior integrada. 
8) Leitor de cartão de memória. 
f) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC. 

5 INTERFACE GRÁFICA 

a) Controladora gráfica integrada ao equipamento. 
b) Resolução gráfica minima: 1366x768 pontos. 
c) Memária video compartilhada dinamicamente de no minimo 256 MB. 
d) Capacidade de exibição de no minimo 16 milhões de cores. 

e) Possuir saida HDMI para monitor externo. 
f) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D. 
9) Suporte no uso de monitor estendido. 

8 VÍDEO 
a) Tela em LED, widescreen. 

b) Tamanho de tela: 14" (quatorze polegadas). 
c) Resolução gráfica minima: 1366x768 pontos. 
d) Capacidade de exibição de no minimo 16 milhões de cores. 

Z. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO PADRÃO SATA 

a) Capacidade da unidade de disco rigido: Igual ou superior a 1TB (Terabyte). 
b) RPM: 5400. 
c) Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos integrado ao disco rígido. 

8. TECLADO 

a) Em conformidade com a norma ABNT2 e com todos os caracteres da lingua 
portuguesa. 
b) Teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e 
comutação para monitor extemo. 

USE   a) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. 
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b) Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. 

10, PLA! E RED C 

a) Interna ao gabinete do notebook. 
b) Padrão da Arquitetura: Elhemet 100/1000 Mbits. 
c) Configurável via software, 
d) Compatibilidade com Normas Intemacionais: padrão IEEE 802.3. 
&) Conectores de saida: padrão RJ-45. 

11. ADAPTADOR WIRELESS 
a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos 
adaptadores extemos. 
b) Suporte para os padrões 802.11 a/b/gin/ac. 
c) Suporte a WPA/WPA-PSK, WPAZIWPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit. 
d) Operar na faixa de frequência: 2.4 e 5 GHz. 
e) Possuir Led indicativo de ativação da função wireless no gabinete ou indicativo 
no sistema operacional, 
f) Possuir um botão para ativar e desativar a função wireless integrado ao gabinete 
ou permitir a desativação via teclas de funções. 
9) Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc. 
h) Possuir certificação ANATEL. 

E ALIMENTA RRE DE l 

a) Adaptador AC externo. 

b) Tensão de entrada: 100V - 240V, com seleção automática de tensão (bivolt). 

13. BATERIA 

a) Bateria de Lithium-lon recarregável com a autonomia mínima de operação de 4 (quatro) horas 
em condições normais de uso & com mecanismo de segurança mesmo após a carga tolal da 

bateria, assegurando a não sobrecarga e superaquecimento. 

b) Possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. 

c) Deverá apresentar desempenho minimo de 240 minutos medidos pelo Software MobileMark 
2014 no cenário “Official Productivity" na aba Battery Life. 

14. GABINETE 
a) Peso máximo do notebook: 2.1Kg (dois quilos e cem gramas), com bacteria instalada. 

b) Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software. 

c) Possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão 

Kensington Lock ou Noble Wedge. 

d) Gabinete deverá possuir dobradiças de metal, evitando desgaste e a queda da dobradiça por 

tempo de utilização. 
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15. ACESSÓRIOS 

a) Devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook. 
Também deverão ser fomecidas mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do 
notebook ou disponibilizado gratuitamente em portal de site do fabricante. 

b) Acompanhado de maleta com as seguintes características: 
b.1. Com capacidade para transporte do notebook e seus acessórios. 
b.2. Confeccionada em material resistente, capaz de suportar o peso do equipamento e seus 
acessórios. 
b.3. Possuir alça dupla que permita o transporte usando as mãos. 
b.4. Possuir alça de ombro com diferentes regulagens de altura, de modo a propiciar ao usuário o 
devido conforto em relação à sua altura. À alça também deve possuir ombreira com largura 
minima de 5 em (cinco centimetros), 
b.5. Possuir divisórias para acomodação dos acessórios. 

c) Acompanhado de MOUSE ÓPTICO: 
c.1. Resolução: minima de 1000 DPI, 
c.2. Quantidade de botões: minimo de 3 (três), sendo um com função de scroll. 
c.8. Interface de conexão: USB. 
d) Acompanhado de cabo de aço de segurança com trava, de no minimo 2 metros 
de comprimento. 
e) Webcam integrada ao gabinete do notebook. 

. COMP, DADE E € la! ES 

a) Certificação IEC 60950. 

b) Atender à Norma NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente. 

c) O equipamento deve adequar-se às recomendações da diretiva RoHS (Restriction 

of Certain Hazardous Substances, Restrição de Certas Substâncias Perigosas), 

c.1. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será 

desclassificada. 

d) Em atendimento ao Decreto nº 7.174 de 12/05/2010, a licitante deverá apresentar laudos e/ou 

certificações emitidas por instituições públicas ou privadas acreditadas pelo INMETRO, que 

atestem, conforme Portaria nº 170 de 10/04/2012 do INMETRO, a adequação aos seguintes 

requisitos: de segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e eficiência 

  

no consumo de energia. 

17. SISTEMA OPERACIONAL E DOCUMENTAÇÃO 
  

a) Os Notebooks e seus periféricos deverão ser entregues com sistema operacional embarcado e 

configurado de fábrica, licença perpétua e direito de atualização automática por pelo menos o 

mesmo prazo da garantia (36 meses).   
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b) Deverá realizar atualizações automáticas de softwares e drivers (upgrades de versões, 
instalação de novos aplicativos e mudanças de configuração) diretamente da internet, sem a 
necessidade de conhecimento específico do usuário e permitir o agendamento de horário das 
atualizações. 

c) À imagem do sistema operacional deverá ser customizada pela CONTRATANTE e 
CONTRATADA, visando o atendimento de todas primícias desejadas antes da produção fabril, 
Incluindo o funcionamento off-line (fora da rede de internet), com no mínimo os aplicativos 
definidos pela Contratante, quando da definição dalmagem do equipamento, totalmente 
funcionais. 

d) Fomecer manual de operacionalização (Português do Brasil) impresso e em 
formato digital, disponibilizado em sítio. 

e) A imagem do sistema operacional deverá ser mantida em disco, permitindo a 

recuperação/restauração do sistema e de seus aplicativos. 

f) A solução adotada deverá ainda integrar os drivers de todos os periféricos do notebook para 
instalação no referido sistema operacional. 

9) Possuir, no mínimo, os seguintes recursos de acessibilidade: conversor de texto em áudio 
(leitor de tela), lente de aumento (lupa), alto contraste, tradução de áudio para texto (closed 
caption) e o teclado virtual.       

São João dos Patos - MA, 25 de abril de 2022 

  

     Secretária Municipal de Educação 
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“APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA” 

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, 

APROVO o presente Termo de Referência e AUTORIZO a continuidade dos tramites legais para 

realização do procedimento licitatório quem por objeto o Registro de Preços para a Contratação de 

empresa pará o futuro fomecimento de notebook educacional conforme programa Educação 

Conectada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 

São João dos Patos/MA, 25 de abril de 2022 

itf<=— 
Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira 

Secretária Municipal de Educação 
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