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MUNICÍPIO DE ACARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Ofício GAB/SEMADS 09512019 	 Acará-PA, 28 de Fevereiro de 2019 

Ao 
Setor de Licitação 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
Senhor, 

Ao cumprimenta-lo (a) cordialmente, sirvo-me do presente através deste, 

solicitando a esta Comissão que seja realizado os Contratos de Serviços em caráter de 

urgência, conforme relação abaixo descrita e Termos de Referencia, em anexo. 

- Termo de Referencia: Aquisição de Material de Informática.. 

Nesta ocasião reiteramos nossos votos de estima e consideração e contamos 

com a atenção habitual. 

Atenciosamente, 

Qc[4n LyarcosXflraújo 
32 Mun, 	t4UteJv SocaI 

flóÀfl 	 nfth 

Secretário Municipal de »ssistên4ia e Desenvolvimento Social 

Rua Lauro Sodrá, s/n, ao lado do "Chico da Foto", 
Bairro Centro, CEP 68.690-000 

Acará-PA 
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2.1. Os suprimentos de informática que necessitam ser adquiridos constituem 
itens de necessidades básicas para subsidiar o pleno funcionamento dos setores 
que compõem a estrutura organizacional desta secretaria, abrangendo também 
todas as unidades vinculadas a ela. Os itens constantes neste termo de referência 
são essenciais para a manutenção/aquisição dos equipamentos de informática 
imprescindíveis para a execução dos trabalhos e para o bom andamento das 

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 
integralmente, nas Leis Federais n° 10.52012002 e n° 8.66611993, Lei 
Complementar n° 12312006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas 
condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais 
aplicáveis ao assunto. 

4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos no 
Anexo 1 do termo de referência: 

de serviço espedida pela CONTRATANTE 
entregues na sede do município de Acará; 

Je conforme a competente ordem 
e deverão ser prestadas e/ou 

5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços após, a solicitação da 
unidade solicitante em até 5 (cinco) dias. 
5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos 
de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no 
caso, das Secretarias • solicitantes, através de servidores da Unidade 
Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou 
serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades 
dos mesmos; 
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem 
de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação 
condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos 
produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias; 
5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior: verificação da conformidade dos 
produtos e/ou serviços com a especificação. 
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End.: Travessa Lauro Sodre n° 145. Bairro: centro, Acará- PA 
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6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços. 
6.2. A Contratada, deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do 
objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade 
fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no 
ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

à partir de sua data e 
assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele 
descrito no Termo de Referência e Nota, de empenho, não sendo aceito em 
nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 
8.2. Os preços cotados incluem todas 'as despesas de custo, seguro, frete, 
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 
8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender 
prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERENCIA, a 
partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante. 
8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários; encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem 
como pelo seguro para garantia de pessoas e  equipamentos sob sua responsa- 
bilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamento e quitação. 
8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 
do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados 
da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das forma-
lidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da 
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela 
considerada inconveniente. 
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do .presente Contrato. 
8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e 
idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.' 
8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver 
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e 
FGTS. • • • 
8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 
8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito 
da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele 
II ICI CI ILCO 
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8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente 
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente 
contratados e habilitados pela CONTRATADA; 
8.14. Manter equipe técnica para a-prestação dos serviços, assistência técnica e 
manutenção, durante o prazo de execução dos serviços; 
8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato; 
8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos . causados à Prefeitura ou .a 
terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 
8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 
Contratante. 

9.1. Responsabilizar-se . pela lavratura do contrato ou outro instrumento 
substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666193 e suas 
alterações. 
9.2. Assegurar os recursos orçamentários efinanceiros para custear a prestação. 
9.3. Acompanhar, controlar -e avaliar a prestação, através da unidade responsável 
por esta atribuição. 
9.4. Zelar para que durante - a vigência do contrato, sejam cumpridas as 
obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação. 
9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente 
entregues pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

' . 1 . 1  

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 
licitação e da contratação é aquela prevista ste Termo de Referência. 

Araujo 
Secretário Municipal de 	 e Desenvolvimento Social 

'Mfin Luar 

DecxetOfl e 
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ANEXO 1 

MATERIAL DE INFORMATICA 

N2 DESCRIÇÃO UND. QUAL 

t COMPUTADOR COMPLETO, CORE IS, 8GB DE RAM, HD IT, LEITOR 
CD/OVD, MONITOR DE 18,5" LED, TECLADO E MOUSE USB.  UNO. 15 

2. PROJETOR DATA SHOW, NO MINIMO 3500 LUMENS BIVOLT UND. 5 

3. 
NOTEBOOK INTEL CORE i3,4GB DE RAM, ITB, PLACA DE VIDEO 
NVIDIA 2GB, TELA FULL HD ANTIRREFLEXO, ABERTURA DE 1800 , 

TELA DE 14, 
UND. 10 

4. IMPRESSORA MULFUNCIONAL DCP-15652DN UND. 8 

5. Hb EXTERNO IT UNO. 6 

6. PENORIVE32GB UNO. 15 

7. NOBREAK I400VA SÉNOIDAL 	 . UND. 20 

S. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (ECO TANK) UND. 5 

9 SWITCH 24 PORTAS 10110011000MPBS UND. 5 

MOUSE OPTICO USB UNO 60 

TECLADO USB UNO. 50 

12. CONECTOR RJ45 UND. 100 

13. ADAPTADOR WIRELESS 5DBI USB UNO. 15 

14. CABO CONVERSOR USB PARALELO 	. UND. 100 

CABO DE REDE UTP 305M 	 . Cx. s 
16. CABO USB PARA IMPRESSORA UND. 30 

17. CABO HDMI 	 . UNO. 15:_1 

.18. ADAPTADOR CONVERSOR USB PARA VGA UND. 10 
19. ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA UND. 10 
20. CARTUCHO DE TINTA .BLACKHP6O 	. UND,. 100 
21. CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 60 UNI). 400 
22. TONNER HP 85 A ÚND. 200 
23. TONER SAMSUNG M3375 	. 	. UNO. 50 
24. TONER BROTHER TN2370 	 . UNO. 50 
25. TONNER M176N / MI77FW UNID. 400 
26. TONNER BROTHER TN3472 	 . UNO. 50 
27. ADAPTADOR WIRILESS USB WIFI 600MBPS 	 . UND. 25 
28. ROTEADOR WIRILESS DUAL BANO AC UNO.. 10 
29. TINTA P1 IMPRESSORA MULT. MFC-J6935DW JATO DE TINTA A3 JG. 12 

TONER P1 IMPRESSORA MULFUNCIONAL DCP-15652DN UNO. 32 
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