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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES ALL IN ONE, MULTIFUNCIONAIS, 

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E CONDICIONADORES DE AR, COM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA   TÉCNICA   E   FORNECIMENTO   DE   TODAS   A   

PEÇAS, PARTE   OU   COMPONENTES NECESSÁRIOS, VERIFICAÇÃO E REVISÃO, 

BEM COMO DE TODO SUPRIMENTO PARA IMPRESSORAS, DE ACORDO COM 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTES NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, 

PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO INSTITUTO OVÍDIO MACHADO. 
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1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Locação de 

Computadores All in One, Multifuncionais, Móveis para Escritório e Condicionadores de ar, com 

prestação de serviços de assistência   técnica   e   fornecimento   de   todas   a   peças, parte   ou   

componentes necessários, verificação e revisão, bem como de todo suprimento para impressoras, 

de acordo com especificações mínimas constantes nesse Termo de Referência, para suporte às 

atividades do Instituto Ovídio Machado. 

2. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

O prestador interessado deverá apresentar proposta, exibindo a descrição detalhada do objeto 

deste Termo, devendo conter: 

a) Prazo de validade, não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação; 

b) PREÇO POR LOTE, atualizados, em algarismo e por extenso (total), prevalecendo este 

último em caso de divergência, expresso em moeda corrente nacional (R$); 

c) Todos os custos deverão estar inclusos, tais como impostos, taxa de entrega, etc; 

d) Nome ou razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), este último, se houver, para contato; e 

e) Declaração de que disponibilizará, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do 

recebimento da Ordem de Serviço, materiais objeto deste Termo de Referência. 

Não serão aceitos preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo ao IOM a faculdade de 

promover verificações ou diligências que se fizerem necessárias, objetivando a comprovação da 

regularidade da cotação ofertada. 

A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das 

condições estabelecidas no Contrato, neste Termo de Referência. 

3. DOS SERVIÇOS 

O serviço será prestado na quantidade e local estabelecidos na Ordem de Serviço, sendo 

realizado nas dependências do IOM, estando os quantitativos definidos conforme quadro abaixo: 

Os suprimentos das multifuncionais deverão ser disponibilizados pela contratada, de acordo 

com as solicitações peródicas da contratante. 

Relação de itens/serviços a serem contratados: 
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ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

LOTE 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

1 Desktop All-in-One 50 

2 Multifuncional Monocromática com franquia de 4.000 impressões/mês 5 

3 Multifuncional Laser Colorida com Franquia de 4.000 
impressões/mês 

2 

4 Microcomputador Tipo Notebook Slim 12 

LOTE 2 – LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO 

5 Cadeira Reunião Gerencia, Dimensões: 66x64x95cm. Cor: Preta 10 

6 Cadeira Operacional/Recepção. Dimensões: 58x63x103cm. Cor: 

Preta 

47 

7 Cadeira Interlocutora. Dimensões: 57x48x92cm. Cor: Preta 4 

8 Cadeira Recepção. Dimensões: 50x56x48/78cm. Cor: Preta 3 

9 Cadeira Diretor. Dimensões: 65x60x126cm. Cor: Preta 1 

10 Mesa Gerencia: Dimensões: 120cmx80cmx80cm. Cor: Preta 1 

11 Mesa Gerencia – Dimensões: 140cmx80cmx80cm. Cor: Preta 2 

12 Mesa de Reunião – Dimensões: 250cmx90cmx80cm. Cor: Preta 1 

13 Mesa Recepção – Dimensões: 140cmx80cmx80cm. Cor: Preta 1 

14 Estações de Trabalho com Dimensões: 336cmx100cmx80cm 3 

15 Estações de Trabalho com Dimensões: 238cmx100cmx80cm 3 

16 Estações de trabalho com Dimensões: 160cmx100cmx80cm 1 

LOTE 3 – LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS 

17 Ar Condicionado 12000 BTUS com Evaporadora 2 
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18 Ar Condicionado 9000 BTUS - HW Aliva com Evaporadora 3 

19 Ar Condicionado 30000 BTUS - HW Aliva com Evaporadora 2 

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Todas as descrições contidas nesse documento são sugestões mínimas de configuração, 

sendo aceito, configurações comprovadamente superiores, desde que não alterem o conceito 

principal do objeto solicitado. 

 
4.1 LOTE 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
 DESKTOP ALL-IN-ONE 

 
I. GABINETE 

 Gabinete desktop multifuncional onde placa mãe, drives, disco rígido, DVD, 

interfaces de áudio, vídeo, conectividade e monitor sejam integrados num único 

gabinete. 

  A fonte de alimentação deve aceitar tensões mínimas, entre 100 e 230 volts, de 

forma automática ou através de seletor de voltagem atrás do equipamento. 

 Fonte de alimentação deverá ser capaz de sustentar a configuração máxima do 

computador. 

 O botão liga/desliga e de computador ligado (power-on) na parte frontal ou lateral 

do gabinete. 

 Possuir cor predominante branca. 

II. BASE ou SUPORTE 
 Ser especificamente desenhada para o modelo ofertado (não serão aceitas 

adaptações) e que permita ajustes de inclinação. 

 Possuir em sua base, acabamento de borracha ou outro material que garanta 

aderência à superfície da mesa de trabalho. 

 Suportar o peso total da solução all-in-one fornecida. 

 Não serão aceitas soluções de base ou suporte que necessitem de qualquer 

alteração, instalação ou modificação na mesa de trabalho. 

 Ser da mesma cor ou permitir uma combinação satisfatória de cores com o 

equipamento fornecido. 

 Suportar de forma segura, o peso e os movimentos do equipamento aqui 

solicitado. 

 Deve ser fixado ao all-in-one para permitir as movimentações e ajustes. 
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III. MONITOR 
 Formato All-in-One integrado com toda a solução do mesmo fabricante. 

 Monitor integrado a CPU com tela 100% plana (LED) de alta definição (HD), com 

no mínimo 19” de diagonal 1600 x 900 HD PLus, formato widescreen. 

 Possuir webcam de alta definição (HD – High Definition), com microfone 

integrado ao monitor, de no mínimo 0,92 MegaPixel. 

 Possuir alto falantes estéreos integrados ao monitor. 

 Possuir microfone de integrado ao monitor. 

 Possuir saída de áudio em linha. 

 Possuir placa gráfica integrada. 

IV. PLACA PRINCIPAL 
 Arquitetura BTX ou ATX ou própria, para que comporte o conceito de “tudo em 

um”, ou tecnologia superior. 

V. BIOS 
 Permitir a atualização da BIOS através do site do fabricante do equipamento. 

 Permitir senha de acesso (ativada e/ou desativada) via setup. 

 Ser totalmente compatível com arquitetura 32 / 64 bits. 

 Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou este deve 

ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, vedado soluções em regime OEM ou 

customizações de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem 

permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando    

melhorias    no    desempenho    e    recursos    do equipamento. 

VI. PROCESSADOR 
 Intel® Core i3 ou AMD compatível, ou superior. 

 Velocidade mínima de Clock de 3.0 Ghz. 

 Mínimo de 2 núcleos capaz de executar 4 threads. 

 Cache mínimo de 3Mb. 

VII. MEMÓRIA RAM 
 Memória RAM, tipo DDR3 SDRAM ou superior, no mínimo de 1333Mhz. 

 Possuir slots de memória para expansão de pelo menos 8 GB. 

 Possuir 4GB de memória RAM instalada. 

VIII. DISCO RÍGIDO 
 Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500GB SATA 

 Interface tipo SATA, ou superior. 
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 Velocidade de rotação de no mínimo 5.400 rpm. 

 

 

IX. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA 
 Uma unidade de leitor óptico combo com tecnologia DVD/RW, CD-RW, 

possibilitando leitura e gravação de tecnologias DVD, compatível com o sistema 

operacional instalado e que seja totalmente integrado ao equipamento. 

X. CONTROLADORA DE DISCO 
 Possuir controladora on-board do tipo SATA para conexão de pelo menos 1 disco 

rígido e 1 dispositivo de leitura e gravação e leitura. 

 Suporte a velocidades entre 1.5Gb/sec e 3.0Gb/sec, ou superior. 

XI. INTERFACE DE REDE E COMUNICAÇÃO 
 Padrão Ethernet 802.3 10/100/1000 integrada ao equipamento. 

 Wireless integrado que suporte o padrão 802.11, no mínimo o padrão B, G e N 

de forma automática. 

XII. CONTROLADORA DE VÍDEO 
 Suportar no mínimo 128MB configurada via setup. 

 Acelerador gráfico compatível com Direct X 10.1 ou superior. 

XIII. INTERFACES (todas integradas ao equipamento) 
 Uma porta para fone de ouvido. 

 Uma porta para microfone e outra para áudio, podendo ser saída combo. 

 Uma porta para interface RJ-45 10/100/1000. 

 Mínimo de seis interfaces USB, sendo pelo menos duas delas 

 3.0 e as demais 2.0. 

 Uma porta VGA ou superior. 

 Uma porta para leitura de cartões do tipo “4 em 1”. 

XIV. ÁUDIO ESTÉREO 
 Suporte para áudio de alta definição. 

 Alto falantes internos e integrados à solução All-in-One. 

 Microfone integrado à solução. 

 Conector para fone de ouvido estéreo. 

 WebCam integrada à solução All-in-One. 
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XV. TECLADO 
 Teclado com fio, conector padrão USB. 

 Teclado padrão ABNT-2. 

 Possuir ajuste de inclinação. 

XVI. MOUSE 
 Mouse com fio, Padrão USB. 

 Possuir dois botões (esquerdo/direito) e um de rolagem. 

 Possuir resolução mínima de 800 DPI, que permita seu funcionamento em 

superfícies como (mousepad, madeira, granito, papel, plástico, superfícies 

ásperas, entre outras). 

 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA COM FRANQUIA DE 4.000 
(QUATRO MIL) IMPRESSÕES MÊS, COM USO DE SUPRIMENTOS COMPATÍVEIS 
NOVOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TONER RESERVA 

 Processo de impressão a laser colorido;  

 Padrão cópia, impressão e scanner;  

 Interface de comunicação local USB 2.0 ou superior;  

 Interface de Rede Fast Ethernet 10/100/ ou superior;  

 Velocidade de impressão de no mínimo 30 ppm;  

 Duplex automático (impressão frente e verso);  

 Resolução mínima (DPI) de 600 x 600;  

 Memória padrão de no mínimo 512 MB;  

 Ciclo de trabalho mínimo de 75.000 páginas/mês;  

 Bandeja ou Bandejas de entrada para no mínimo 250 folhas;  

 Bandeja do tipo ADF (Alimentação Automática de Documentos) com capacidade 

mínima de 50 folhas para cópia, digitalização sem intervenção do usuário;  

 Escaninho de saída para no mínimo 150 folhas;  

 Processador com no mínimo 430 MHz de freqüência;  

 Protocolos compatíveis: TCP/IP, IPX. Deverá permitir gerenciar através do 

protocolo http (interface web).  

 Cabos de conexão e software de administração da impressora inclusos;  

 
 MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK SLIM 

I. PROCESSADOR  
a) Processador padrão x86;  

b) Capaz de processar Sistemas Operacionais de 32 e 64 bits de mercado;  
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c) Processador com no mínimo 4290 (quatro mil duzentos e noventa) pontos 

tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site: 

http://www.cpubenchmark.net/  

d) Deve ser compatível com memórias DDR4 com frequência de 2133MHz ou 

superior;  

e) Deve suportar 16GB de memória total;  

f) Não serão aceitos processadores lançados no mercado há mais de 24 (vinte e 

quatro) meses, contados a partir da publicação do Edital;  

g) Não serão aceitos processadores descontinuados, nem processadores cuja 

família foi descontinuada de forma geral, mas alguns modelos ainda são 

produzidos.  

II. MEMÓRIA RAM  
a) Memória RAM instalada de no mínimo 8 GB;  

b) Padrão DDR4 com frequência 2133MHz ou superior se suportado pelo 

conjunto;  

c) Memória RAM com possibilidade de expansão para até 16 GB, no mínimo;  

d) Conector padrão SoDIMM ou superior;  

III. PLACA MÃE  
a) Relógio calendário interno e memória CMOS de configuração alimentados por 

bateria;  

b) Suporte a Sistema Operacional de 64 bits (Windows e Linux);  

c) Controladora de discos, padrão SATA 6.0Gbps (ou superior) ou MSATA (ou 

superior) compatível com o dispositivo de SSD ofertado;  

d) Controladora de vídeo capaz de suportar 16 milhões de cores. Suporte para 

gráficos Direct X 11 ou superior para Windows. Suporte para gráficos OpenGL 

3.1 ou superior para Windows e Linux. Deve possuir memória gráfica mínima de 

512MB ou com alocação dinâmica de memória RAM;  

e) Áudio com entrada para microfone externo e alto-falante embutido;  

f) A placa mãe e a BIOS deverão ser homologadas pelo fabricante do modelo 

ofertado, ou seja, serem fabricadas e customizadas para sua linha de 

equipamentos;  

g) Chip de segurança TPM (Trusted Platform Modules), versão 1.2 ou superior 

baseado na especificação da TCPA, acompanhado do software de 

configuração e integração com o Sistema Operacional, contendo módulo para 

controle e configuração do chip TPM;  

h) Capacidade de redirecionamento do boot do notebook pela rede através do uso 

de imagem no formato ISO localizado em outro computador;  
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i) Suporte à tecnologia Dual Channel para memória RAM, integrada a placa mãe 

ou ao processador;  

j) BIOS, no idioma português ou inglês, com as características a seguir:  

- Deverá atender às especificações do UEFI 2.3.1 ou superior, conforme UEFI 

Forum, que possua Módulo de Suporte de Compatibilidade (CSM) que 

atenda às especificações de sistema UEFI Classe 2;  

- Deverá conter registro do fabricante na “Membership List” do Unified 

Extensible Firmware Interface Forum, acessível pelo website 

http://www.uefi.org/members, estando nas categorias Promoters e/ou 

Adopters;  

- A placa mãe deverá possuir o número de série do microcomputador 

registrado na BIOS;  

- Deverá possuir campo editável para inserção de número de patrimônio ou 

tombo;  

- Capacidade de desativar Secure Boot;  

- Capacidade de inibir boot pela unidade de CD-ROM;  

- Capacidade de desativar USB através da BIOS;  

- Capacidade de boot por dispositivo USB;  

- Proteção de acesso ao computador por meio de senha para inicialização do 

sistema operacional (modo usuário) e/ou para acesso ao menu de 

configuração da BIOS (modo administrador).  

IV. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ENERGIA  
k) Peso Máximo 1,70 kg na configuração completa e com espessura máxima de 24 

milímetros;  

l) Suporte para trava de segurança;  

m) Bateria de íons de lítio ou polímero de lítio, com duração de no mínimo 5 (cinco) 

horas em modo uso; d) Adaptador universal AC-100-240 V;  

V. TELA DE VÍDEO LED  
a) Tela iluminada por LED de no mínimo13”; 

b) Resolução de pelo menos 1920x1080; 3.2.7.  

VI. ARMAZENAMENTO  
a) SSD (padrão SATA ou mSATA ou superior ), com capacidade de armazenamento 

de no mínimo 256GB ou superior; 3.2.8.  

VII. WEBCAM  
a) Webcam integrada com microfone embutido com resolução mínima 720p; 3.2.9.  

VIII. INTERFACES DE COMUNICAÇÃO  
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a) 01 (Uma) interface de rede Padrão Ethernet (10/100/1000) ou superior com 

detecção automática. Conector RJ 45 integrado ou através de adaptador compatível 

fornecido junto ao equipamento;  

b) 02 (duas) portas USB 3.0 ou superior, sendo que uma delas poderá ser 

compartilhada com uma e-SATA. Caso a conexão RJ45 seja feita através de 

adaptador, o equipamento deverá possuir uma porta USB adicional, ou em outro 

padrão específico compatível com o adaptador RJ45 fornecido;  

c) 01 (Uma) entrada de áudio e 01 (Uma) saída para fone de ouvido. Também serão 

aceitas configurações com 01 (uma) Porta Combo entrada/saída;  

d) 01 (Uma) interface de rede Wireless integrada (contendo no mínimo os padrões 

802.11 /b /g /n);  

e) 01 (Uma) porta HDMI;  

f) 01(Uma) interface Bluetooth 4.0;  

g) 01(Um) Slot para leitor de cartão de memória externa;  

IX. TECLADO E MOUSE  
a) Teclado compatível com padrão ABNT2, e mouse “Touchpad”;  

b) 1 Mouse USB.   

X. CABOS  
a) Todos os cabos necessários à conexão dos equipamentos à rede elétrica com 

plugue de acordo com o padrão utilizado no Brasil, especificado pela NBR 14136;  

b) Adaptador para Tomada do tipo padrão antigo: conecta equipamentos com plugue 

novo NBR 14136 em tomadas do padrão antigo.  

Características:  

I - lado fêmea – modelo novo NBR 14136 com 3 pinos redondos;  

II - lado macho – modelo antigo 2P + T com 2 (dois) pinos chatos e 1 (um) redondo.  

Potência máxima: tensão x corrente de entrada 127 V x 15 A >> ~1.905W;  

tensão x corrente de entrada 220 V x 15 A >> ~3.300W.  

Somente serão aceitos adaptadores certificados, conforme exigência do Art. 3o da 

Portaria Inmetro no 324, de 21/08/2007;  

c) Cabo de segurança - Para cada notebook ofertado deverá ser fornecido 01 cabo de 

segurança com cadeado conjugado, possibilitando a segurança do equipamento;  

d) Cabo HDMI de alta velocidade;  

XI. ACESSÓRIOS  
a) Maleta para transporte;  

b) Fonte de alimentação;  

c) Licença original do Windows 10 Professional 64 bits;  

d) Manual do equipamento;  
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XII. SOFTWARE (Deverão estar pré-instalados nos microcomputadores)  
a) Os equipamentos deverão ser entregues com licenciamento pré-instalados de 

fábrica com o Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits, 

idioma em português do Brasil com todos os drivers configurados, com direito à 

downgrade garantido pela Contratada.  

b) Oferecer possibilidade de Recovery (recuperação para as configurações originais 

de fábrica) licenciado para Windows 10 Professional 64 bits; 

 

       4.2 LOTE 1 – LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO 
 

 CADEIRA REUNIAO/GERENCIA  

o Cadeira Diretor – Assento e encosto em mesh, apoio para os braços emborrachados 

com ajuste de altura e regulagem de altura feita através de suspensão pneumática. 

Dimensões: 66x64x95cm. Cor: Preta 

 CADEIRA OPERACIONAL/RECEPÇÃO  

o Cadeira Diretor – com encosto e assent em mesh, base e apoio para os braços em 

nylon, regulagem de altura através de suspensão pneumática. Dimensão: 58 x 

63x103cm. Cor: Preta 

 CADEIRA VISITANTE GERENCIA 

o Cadeira interlocutora fixa com revestimento em mesh, produzida com estrutura em 

aço, apoio para os braços em nylon e base em aço. Dimensões: 57x48x92cm. Cor: 

Preta. 

 CADEIRA RECEPÇÃO DE ESPERA 

o Cadeira produzida com assent em espuma injetada e revestida com tecido, base 

em aço pintado imitando madeira. Dimensões: 50x56x48/78cm. 

 CADEIRA DIRETOR 

o Cadeira com acabamento de polipropileno, braços: com regulagem de altura, 

encosto: com ajuste e pressão de lombar, encosto de cabeça com regulagem de 

altura e assent em espuma. Dimensões: 65x60x126cm. 

 MESA GERENCIA 

o Mesa em mdf, com tampo de espessura de 3cm e com dimensões de 120cm de 

largura, 69cm de profundidade e 74cm de altura. 

 MESA GERENCIA 

o Mesa em mdf, com tampo de espessura de 3cm, com dimensões de 140cm de 

largura, 69cm de profundida e 74cm de altura e com  

 MESA REUNIÃO 
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o Mesa em MDF, com tampo de espessura de 3cm, com dimensões de 250cm de 

largura, 93cm de profundidade e 74cm de altura, com pés fixos e saídas de energia 

e usb.  

 MESA RECEPÇÃO 

o Mesa em mdf, com tampo de espessura de 2 cm, com dimensões de 140cm de 

largura, 69cm de profundidade e 74cm de altura e com pés fixos em mdf. 

 ESTAÇÕES DE TRABALHO 

o Móvel em mdf, com tampo de espessura de 2 cm, pés fixos, 8 saídas de energia, 

com divisória de 50cm na mediatriz da profundidade da mesa proporcionando dois 

espaços em cada lado desta divisória. Deverá ter dimensões de 336cm de largura, 

100cm de profundidade e 74cm de altura. 

 ESTAÇÕES DE TRABALHO 

o Móvel em mdf, com tampo de espessura de 2 cm, pés fixos, 6 saídas de energia, 

com divisória de 50cm na mediatriz da profundidade da mesa proporcionando dois 

espaços em cada lado desta divisória. Deverá ter dimensões de 238cm de largura, 

100cm de profundidade e 74cm de altura. 

 ESTAÇÕES DE TRABALHO 

o Móvel em mdf, com tampo de espessura de 2 cm, pés fixos, 4 saídas de energia, 

com divisória de 50cm na mediatriz da profundidade da mesa proporcionando dois 

espaços em cada lado desta divisória. Deverá ter dimensões de 160cm de largura, 

100cm de profundidade e 74cm de altura. 

4.3 LOTE 3 – LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS 
 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS COM EVAPORADORA 

o Aparelho de Ar Condicionado Split HI WALL 12.000 BTU´S QUENTE/FRIO, gás 

R410 ecológico, 220 Volts e Controle Remoto. 

 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS – HI WALL ALIVA COM EVAPORADORA 

o Aparelho de Ar Condicionado Split HI WALL 9.000 BTU´S QUENTE/FRIO, gás R410 

ecológico, 220 Volts e Controle Remoto. 

 AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS – HI WALL ALIVA COM EVAPORADORA 

o Ar Condicionado 30.000 BTU´S, tipo Split, piso teto, frio, com controle remoto, 220V. 

 
5. SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO 

 Todos os softwares necessários para o funcionamento dos equipamentos como um todo, 

deverão estar inclusos e serem totalmente compatíveis com todas as funcionalidades do 

equipamento ofertado. 
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 Todos os equipamentos deverão ser entregues com o sistema operacional Microsoft 

Windows 10, versão Professional (ou superior) 

 64-bits com possibilidade de upgrade para o Microsoft Windows Superior 

 PRO 64-bits, Microsoft Office 2013 Standard (ou superior) instalado, em português do Brasil. 

 Todos os recursos do equipamento devem ser compatíveis com os softwares aqui 

solicitados. 

 As licenças necessárias para cada equipamento deverão garantir todas as atualizações, de 

segurança, melhorias, upgrades de versões, de forma gratuita durante todo o tempo vigente 

do contrato. 

 1% dos equipamentos deverão ser entregues acompanhados das mídias de instalação, 

drivers e recuperação, além da documentação técnica necessária à instalação e operação 

do equipamento. 

 1% dos equipamentos deverão ser entregues acompanhados do catálogo técnico, manual 

técnico e folders que descrevam tecnicamente todos os recursos do equipamento solicitado. 

 Todas as literaturas devem estar em português do Brasil. 

 Deve possuir drivers correspondentes às interfaces instaladas no equipamento, de forma a 

permitir a perfeita configuração das mesmas, de modo que, todos os recursos do 

equipamento funcionem adequadamente, sem apresentar problema, seja ele, de qualquer 

natureza. 

 Os móveis deverão ser entregues e montados com garantia de substituição de avarias de 

fabriaçação e utilização/uso. 

6. DOS VALORES DE REFERENCIA DA CONTRATAÇAO 

O quantitativo e valores de referência da contratação estimado segue discriminado na tabela 

abaixo, com valores de referência relativos ao painel de compras do governo federal e do processo 

de contratação do pregão eletrônico nº 35/2017 da CODEMIG de serviços similares:  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

LOTE 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

1 Desktop All-in-One Unid/mês 50 R$ 268,00 R$ 13.400,00 

2 Multifuncional Monocromática com 

franquia de 4.000 impressões/mês 

Unid/mês 5 R$ 350,00 R$ 1.750,00 
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3 Multifuncional Laser Colorida com 
Franquia de 4.000 impressões/mês 

Unid/mês 2 R$ 384,00 R$ 768,00 

4 Microcomputador Tipo Notebook Slim Unid/mês 12 R$ 288,00 R$ 3.456,00 

LOTE 2 – LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO 

5 Cadeira Reunião Gerencia, Dimensões: 

66x64x95cm. Cor: Preta 

Unid/mês 10 R$ 46,00 R$ 460,00 

6 Cadeira Operacional/Recepção. 

Dimensões: 58x63x103cm. Cor: Preta 

Unid/mês 47 R$ 46,00 R$ 2.162,00 

7 Cadeira Interlocutora. Dimensões: 

57x48x92cm. Cor: Preta 

Unid/mês 4 R$ 46,00 R$ 184,00 

8 Cadeira Recepção. Dimensões: 

50x56x48/78cm. Cor: Preta 

Unid/mês 3 R$ 46,00 R$ 138,00 

9 Cadeira Diretor. Dimensões: 

65x60x126cm. Cor: Preta 

Unid/mês 1 R$ 46,00 R$ 46,00 

10 Mesa Gerencia: Dimensões: 

120cmx80cmx80cm. Cor: Preta 

Unid/mês 1 R$ 89,24 R$ 89,24 

11 Mesa Gerencia – Dimensões: 

140cmx80cmx80cm. Cor: Preta 

Unid/mês 2 R$ 89,24 R$ 178,48 

12 Mesa de Reunião – Dimensões: 

250cmx90cmx80cm. Cor: Preta 

Unid/mês 1 R$ 89,24 R$ 89,24 

13 Mesa Recepção – Dimensões: 

140cmx80cmx80cm. Cor: Preta 

Unid/mês 1 R$ 89,24 R$ 89,24 

14 Estações de Trabalho com 8 posições de 

trabalho com Dimensões: 

336cmx100cmx80cm 

Unid/mês 3 R$ 500,00 R$ 1.500,00 

15 Estações de Trabalho com 6 posiçoes de 

trabalho com Dimensões: 

238cmx100cmx80cm 

Unid/mês 3 R$ 375,00 R$ 1.125,00 
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16 Estações de trabalho com Dimensões: 

160cmx100cmx80cm 

Unid/mês 1 R$ 89,24 R$ 89,24 

LOTE 3 – LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS 

17 Ar Condicionado 12000 BTUS com 

Evaporadora 

Unid/mês 2 R$ 140,00 R$ 280,00 

18 Ar Condicionado 9000 BTUS - HW Aliva 

com Evaporadora 

Unid/mês 3 R$ 120,00 R$ 360,00 

19 Ar Condicionado 30000 BTUS - HW Aliva 

com Evaporadora 

Unid/mês 2 R$ 320,00 R$ 640,00 

TOTAL PREVISTO R$ 26.804,44 

Às 16:17 horas do dia 08 de agosto de 2018, após constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente, Sr. JORGE STEINHILBER, HOMOLOGA a 

adjudicação referente ao Processo nº 2018/45, Pregão nº 00009/2018. 

Às 16:17 horas do dia 12 de setembro de 2018, após constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente, Sr. ADAMIRES FRANCA, HOMOLOGA a 

adjudicação referente ao Processo nº 002398/2018-68, Pregão nº 24059/2018. 

O custo estimado total da contratação é de R$ 26.804,44 (vinte e seis mil e oitocentos e 

quatro reais e quarenta e quatro centavos), tendo por base os valores do processo de contratação  

homologado em 08 de agosto de 2018 e processo nº 45/2018, pregão nº 00009/2018 referente aos 

itens 1, 2, 3 e 4, deste Termo de Referência, o processo nº 002398/2018-68 do pregão nº 

24059/2018 homologado 12 de setembro de 2018, referentes aos itens 17, 18 e 19, deste Termo 

de Referência e do processo licitatório da CODEMIG nº 140/17 ECM 33038, do pregão eletrônico 

nº 35/2017 referentes aos itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 deste termo de referência. 

Se a proposta da licitante estiver seriamente desequilibrada ou os preços inexequíveis, em 

relação à estimativa prévia de custo do serviço pela Entidade de Licitação, esta poderá exigir que 

o licitante apresente um detalhamento dos preços ofertados, a fim de demonstrar a consistência 

dos preços em relação ao método e prazo propostos. 

7. COMPATIBILIDADE 

Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e outros softwares fornecidos com 
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o equipamento, deverão ser compatíveis com os seguintes sistemas: Microsoft Windows 10 

Professional (ou superior), na versão 64 bits. 

8. OUTROS REQUISITOS 

 Todos os produtos a serem entregues deverão corresponder as especificações técnicas 

descritas. 

 Os produtos devem permanecer com sua total integridade mecânica e funcional, depois de 

montado e embalado e submetido às vibrações possíveis durante o transporte, sendo 

expressamente proibida a utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das 

placas e conectores. 

 Todos os equipamentos ofertados, inclusive o teclado e o mouse, devem possuir as mesmas 

cores. 

 Deverá estar incluso em todos os equipamentos, todos os cabos necessários para o perfeito 

funcionamento de todo o conjunto do equipamento aqui solicitado. 

 Deverá estar incluso em todos os equipamentos, um adaptador para conexão de plugue novo 

em tomadas do antigo padrão, conforme norma NBR 14136. 

 Deverá estar incluso em todos os equipamentos, um mousepad construído conforme Norma 

Regulamentar nº 17, portaria 3751, para prevenção do LER/DORT. 

 

9. SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO 

 Os equipamentos All-in-One, Multifuncionais e Móveis deverão possuir garantia de 

funcionamento com manutenção incluindo reposição de peças e mão-de-obra, com 

atendimento on-site nas localidades do IOM, onde tais equipamentos estiverem instalados, 

mesmo que esta venha a sofrer mudança de endereço dentro do Estado do Maranhão. 

 Em casos de troca de equipamento por qualquer motivo, o IOM através da sua área de TI 

poderá solicitar a contratada a disponibilidade do equipamento para cópia dos arquivos do HD 

quando necessário. 

 A critério do IOM, os equipamentos/mobiliários poderão ser remanejados entre seus 

departamentos quando necessário através do Setor de Tecnologia da Informação. 

 Caso um mesmo equipamento apresente mais de 03 (três) vezes o mesmo problema, poderá 

ser solicitado pelo CONTRATANTE, a substituição do equipamento, por um de configurações 

idênticas ou superiores. 
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 Caso haja a substituição de algum produto, o CONTRATANTE deverá ser informado o motivo 

da substituição, bem como todos os dados do equipamento como: modelo, número de série, 

MAC, configuração do hardware, número de série da SO e dos programas por ela fornecida. 

 

10. GARANTIA 

Todos os equipamentos deverão estar cobertos com garantia de funcionamento, ou seja, o 

equipamento e todos os seus componentes físicos, lógicos e periféricos, durante toda a vigência 

do contrato, incluindo reposição de peças e mão-de-obra, com atendimento on-site nas localidades 

do IOM, mesmo que esta venha a sofrer mudança de endereço dentro do Estado do Maranhão. 

Todos os produtos deverão ser segurados contra sinistro. 

11. FINAL DA LOCAÇÃO 

Ao término da locação, a CONTRATADA deverá retirar todos os equipamentos locados ao 

IOM. 

A retirada dos equipamentos/mobiliários deverá ocorrer de maneira gradual, com 

cronograma definido pela Área de Tecnologia da Informação coincidindo com a instalação dos 

equipamentos do novo contrato. A CONTRATADA fica desde já ciente que o pagamento dos 

equipamentos retirados deixará de ser feito contando a partir do dia que o produto for desativado 

da mesa do usuário. Na ocasião será feito um relatório de cada equipamento desativado e assinado 

por um funcionário do IOM designado. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Designar um profissional da contratada (gerente de projeto, ou de conta, ou de relacionamento) 

que seja responsável pelo relacionamento estratégico com o IOM, com autonomia para tomar 

decisões que impactem no bom andamento dos serviços. 

 Informar ao IOM todos os acontecimentos inerentes às atividades objeto deste instrumento. 

 Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução 

dos serviços prestados. 

 Cumprir todas as exigências deste instrumento. 

 Manter sigilo acerca de todos os dados e informações que tiver acesso por ocasião da 

prestação dos serviços contratados. 

 Não utilizar a marca IOM ou qualquer material desenvolvido pelo IOM, assim como os dados 

dos clientes a que tenha acesso no decorrer das atividades inerentes a este contrato, em ações 

desenvolvidas pela CONTRATADA fora do âmbito de atuação deste contrato. 
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 Tratar todas as informações a que tenha acesso em função do presente contrato em caráter 

de estrita confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, 

ou permitir o acesso, seja por ação ou omissão, a qualquer terceiro; 

 Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato que envolva o 

nome do IOM mediante sua prévia e expressa autorização; 

 Manter por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados 

que lhe sejam fornecidos em decorrência deste contrato, sobretudo quanto à estratégia de 

atuação do IOM. 

 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação 

que deu origem ao contrato. 

 Prestar esclarecimentos ao IOM sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a 

contratada, independentemente de solicitação. 

 Cumprir todas as leis e imposições federais, estaduais e municipais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa. 

 Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com 

relação a funcionários de terceiros contratados. 

 Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos 

recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados. 

 Responder civil ou criminalmente, por eventuais danos ou delitos causados por seus 

empregados, prepostos e/ou contratados ao IOM ou a terceiros, devendo indenizar todos os 

prejuízos ocasionados. 

 Manter entendimento com o IOM, objetivando evitar interrupções ou paralisações na execução 

dos serviços. 

 Realizar, com seus próprios recursos, todos os serviços relacionados com o objeto deste 

instrumento, de acordo com as especificações ora estipuladas. 

 Substituir, de imediato, sempre que exigido pelo IOM equipamentos e materiais que estejam 

comprometendo o evento em virtude de má qualidade e funcionamento. 

13. OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO OVIDIO MACHADO 

 Designar um profissional para atuar como gestor do contrato firmado entre as partes, que 

servirá de contato junto à contratada para gestão, acompanhamento e esclarecimentos que 

porventura se fizerem necessários durante a vigência do contrato. 

 Comunicar à contratada, toda e qualquer orientação acerca dos serviços, excetuados os 

entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados, por escrito, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
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 Fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários à execução dos serviços. 

 Acompanhar, fiscalizar e auditar a execução dos serviços prestados, nos aspectos técnicos, de 

segurança, de confiabilidade e quaisquer outros de seu interesse, através de pessoal próprio 

ou de terceiros designados para este fim. 

 Avaliar a qualidade dos serviços, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, caso estejam em 

desacordo com o constante neste instrumento, reservando-se ao direito de suspender o 

pagamento da contratada até que os serviços sejam executados em conformidade com o 

contratado. 

 Fica assegurado ao IOM o direito de exigir e obter imediatamente a substituição de qualquer 

empregado e/ou preposto da contratada, notadamente quando verificada a falta de 

qualificação, zelo e dedicação na execução das tarefas, ou outros comportamentos que 

prejudiquem as atividades e resultados, objeto deste instrumento. 

 O IOM reserva-se ao direito de solicitar para verificação e aceitação os utensílios e materiais 

que serão utilizados nos eventos no dia da visita técnica. 

 

14. CONTRATAÇÃO 

A contratação poderá se estender até o limite máximo previsto pela legislação vigente, 

devendo ser previstas prorrogações anuais, para análise da viabilidade contratual por ambas as 

partes. Não haverá a troca do parque de equipamentos locados, no decorrer da execução 

contratual, as únicas trocas permitidas, ocorrerão por conta de equipamentos que venham a 

apresentar defeitos e que necessitem ser trocados, por não haver conserto. 

Os equipamentos/produtos que virem a ser substituídos por motivo de apresentar defeito 

ou danos irreparáveis, deverão ser trocados por outros da mesma marca e modelo ou superior, 

devidamente comprovado pela Área Administrativa. 

 
 


