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1. OBJETO.  

Aquisição temo como objeto a aquisição de materiais de permanente, visando atender 

as necessidades da Controladoria Geral do Estado/AP, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste termo de referencia. 

2. JUSTIFICATIVA  

A aquisição de materiais de consumo e permanente, busca atender a crescente 

informatização, observando as peculiaridades e demandas de cada coordenadoria, de forma 

racional, procurando da melhor maneira possível aos seus limitados recursos buscar 

incessantemente, a eficácia e a eficiência de suas ações propondo a aquisição e modernização 

das unidades da Administração. 

3. FINALIDADE PÚBLICA  

Objetiva-se com a aquisição desses materiais (consumo e permanente), objeto deste 

Projeto básico, propiciar maior eficiência aos servidores dos órgãos e entidades da 

Administração, ofertando melhores condições de trabalho às crescentes demandas, garantindo, 

deste modo, o suporte necessário para o desenvolvimento das ações administrativas. 

 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES  

Os equipamentos a serem fornecidos deverão atender as seguintes especificações 

técnicas mínimas e quantidades: 

4.1. Materiais permanentes:  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO/PERMANENTE REF. QTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Controlador de Vídeo Wall 2X2 HDMI, Conexão HDMI, 

Versão do HDMI: 2.0, Resolução Suportada (HDMI): 

1920x1080P, 3840x2160, Peso do Produto: 1350 gramas, 

acompanha Controle Remoto:Sim, Equipamento físico que 

permite a junção de uma série de monitores, conectados para 

exibição de imagem ampliada. O produto auxilia na conexão dos 

expositores, que são empilhados ou enfileirados, para formar uma 

matriz onde dados de áudio e vídeo são transmitidos. O 

controlador de vídeo 2x2 conecta até 4 Telas Televisores 

Monitores Projetores simultaneamente. Também conhecido 

como ""parede de vídeo"", pode ser composto por cubos de 

retroprojeção, Monitor LCD ou LED Profissional. O dispositivo 

de hardware tem a função de controlar o Vídeo Wall e auxiliar na 

preparação de sala para monitoramento, espaços de ensino, 

restaurantes, academias, painéis publicitários, shows ou em 

outros ambientes corporativos. Resolução: Entrada suporta: 3840 

x 2160 com 30Hz. Saída Suorta: 1920 x 1080 com 30Hz . 

FUNCIONALIDADES: Suporta até 4 Telas diferentes, permite 

várias combinações de exibição no display. Indicador luminoso 

de funcionamento: LED vermelho para ligado e LED verde 

significa conexão bem-sucedida com o monitor. Botão que altera 

o modo de exibição no painel. Mudança também pode ser feita 

pelo controle remoto. Botão no painel para seleção rápida da fonte 

de sinal HDMI (entrada/saída). Botão no painel 
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 para reset rápido e redefinição do controlador de vídeo Wall. 

Porta RS232, para conexão de porta serial do controlador Uso 

pelo fabricante. Leitor de cartão SD, para atualização da entrada 

da fonte de sinal. Entradas 2 USB 2.0, para conexão de periféricos 

como Pendrives HDs externos teclado, mouse e outros. Entrada 

R/L para fone de ouvido (3,5mm), saída estéreo de áudio 

analógico. Acesso para fibra óptica, porta para saída de áudio 

digital estéreo. Recepção de sinal infravermelho, para uso do 

controle remoto (IR). Sistema “plug and play”, sem a necessidade 

de instalação de software adicional. 

  

 

 

 

 

 

 

 
02 

Suporte Tv de Piso com torre treliçada: 
Altura para TV regulável atingindo até 1,75m do piso ao centro do 
suporte da TV, Suporte para Tv`s de LED, LCD, PLASMA, telas 
plana e tela curva e monitores para videoWall. Capacidade de 
carga 40 kg no suporte e 120 kg distribuído na coluna treliçada, 
Fixação na TV, adrão VESA = 75x75 até 600x400 normalmente 
estes padrões atendem TV´s de 19 a 65 polegadas. Pés niveladores 
e antiderrapantes, possibilita a correção em pisos desnivelados. Os 
pés niveladores podem ser substituídos por rodízios, no caso da 
necessidade de movimento do conjunto intermitentemente 
(comprar rodízios avulsos). Peso do conjunto 14 kg, 1 torre 
treliçada com 1,84 m altura, 1 base 60x60 cm com pés 
niveladores,4 parafusos com porcas borboletas para fixar a base 
na torre, 1 suporte para TV de até 65 polegadas. 1 conjunto 
fixação do suporte de tv na torre, 1 Kit de parafusos para fixar a 
tv na haste, o Kit de parafusos atende as Tv´s mais comuns do 
mercado podendo não servir em determinadas Tv´s . 
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5. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  

5.1. Durante o fornecimento do objeto será exigido que a empresa fornecedora 

mantenha-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas bem como todas 

as condições de habilitação para contratação com a administração pública, referentes às 

regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e 

ao Ministério do trabalho (CNDT). 

 

6. DA ENTREGA:  

6.1. O Local de entrega dos materiais Permanentes será no Setor Patrimônio e dos Materiais 

de Consumo será no setor de Almoxarifado, localizados na Controladoria, situado na Avenida 

Padre Julio Mª. Lombaerd, nº 2562, Bairro Santa Rita, na cidade de Macapá/Amapá, em horario 

comercial, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local do 

armazenamento. 

6.2. O prazo de entrega dos itens não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, a contar 

da data de recebimento da nota de empenho. 

7. DO RECEBIMENTO:  

 

7.1. O recebimento dos itens dar-se-á em caráter provisório e definitivo. 
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7.2. O recebimento provisório ocorrerá quando da entrega dos itens mediante assinaturas dos 

servidores responsáveis pelo setor requisintante. 

7.3. O recebimento definitivo dar-se-á após: 

7.3.1. A verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes no 

termo de referência e da proposta do fornecedor bem como, a integridade dos mesmos. 

7.3.2. Caso satisfatórias as verificações, lavrar-se-á um Termo de Recebimento 

Definitivo, que também deve ser suprido pelo ateste do resposánvel do setor requisitante 

no verso da nota fiscal/fatura. 

7.3.3. Caso insatisfatórias as verificações, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 
consignarão desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o objeto será rejeitado, 
devendo ser substituído no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, quando se realizarão novamente 
as verificações para aceite dos itens; 

7.3.4. Caso a substituição não ocorra em até 20 (vinte) dias corridos, ou caso o(s) novo(s) item(ns) 
também seja(m) rejeitado(s), estará o Fornecedor incorrendo em atraso na entrega, sujeita à 
aplicação de sanções; 

7.3.5. Os custos da substituição do(s) item(ns) rejeitado(s) correrão exclusivamente à conta do 
Fornecedor. 

8. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  

    8.1. GARANTIA:  

8.1.1. A empresa deverá oferecer garantia para os objetos de no mínimo 01 (um) ano contra 

defeitos de matéria prima e/ou fabricação, contados do recebimento definitivo, sem qualquer 

ônus adicional para a contratante. 

8.2.1. Durante o prazo de garantia, a Empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, 

qualquer objeto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do mau uso; 

8.2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  

8.2.1. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante orientação e suporte técnico 

no local, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para o bem adquirido, a fim de 

se manter em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a Contratante; 

8.2.2. A assistência técnica abrangerá eventuais defeitos a serem apresentados nos equipamentos 

durante o período de garantia, sendo que os atendimentos de assistência deverão ser 

preferencialmente, realizados por meio de suporte técnico local, prestados no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, contados a partir do instante do registro da solicitação feita pela Contratante, por 

telefone ou fax, e sua devolução, após assistência, deverá ser efetuada no máximo em 10 (dez) 

dias. 

a) Central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, 

comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com 
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atendimento disponível 08 (oito) horas por dia, 05 (cinco) dias por semana; 

b) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos 

chamados; 

c) Os serviços de reparo dos equipamentos serão iniciados onde se encontram (on-site), com o 1º 
atendimento em até 04 (quatro) horas e solução em até 05 (cinco) dias úteis ao de abertura do 
chamado técnico, sendo em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Entende-se por chamado 
técnico a solicitação técnico corretiva quando da ocorrência de defeitos do equipamento e/ou 
desempenho reduzido dos equipamentos; 

8.2.3. Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, pelo fabricante 

dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente 

credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação; 

8.2.4. A Contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda 

a rede de assistência técnica à Contratante e mantê-la atualizada; 

8.2.5. No caso do licitante não ser o próprio fabricante dos dispositivos, ele deverá apresentar 

declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia 

solicitada neste Termo de Referência. 

 

9. DO LOCAL E ENTREGA DOS PRODUTOS  

 
9.1. Os produtos deverão ser entregues no prédio da Controladoria Geral do Estado – 

CGE – Atividades de Material e Patrimônio/ATMAP, situado na Av. Padre Júlio Maria 

Lombaerd, n.º 2562 – Santa Rita – Macapá/AP, cep. 68.901-283, no horário das 07h30min 

às 13h30min, em dias úteis, de 2ª a 6ª feira, telefones (96) 2101-1101. 

9.2. As despesas decorrentes da entrega serão de responsabilidade da Contratada. 

 

10. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO:  

 
10.1.1. O objeto deste Termo deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias 

consecutivos, contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência; 

10.1.2. A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de 

uso, no local determinado pelo órgão demandante, acompanhados da respectiva 

Nota Fiscal; 

 

11. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Projeto correrão à conta dos 

recursos específicos da Controladoria, cuja Fonte, Programa, Ação e Elementos de Despesas 

constarão nos respectivos contratos e notas de empenhos, quando da efetiva contratação, 

observadas as condições estabelecidas no presente Projeto Básico. 

11.2. Natureza de Despesa: 44.90.52-Material permanente; Fonte: 101 e do Programa/Ação: 

04.124.0005.2319 - Manutenção dos Serviços Administrativos e suporte tecnologico-CGE, 

Fonte: 101. 

11.3. Natureza de Despesa: 33.90.30-Material de ocnsumo; Fonte: 101 e do Programa/Ação: 

04.124.0005.2319 - Manutenção dos Serviços Administrativos e suporte tecnologico-CGE, 

Fonte: 101. 
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12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

12.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados; 

12.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 

designado pela contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil 

para a adoção das medidas convenientes; 

12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

12.4. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter 

preposto, aceito pela Administração contratante, para representá-la sempre que for 

necessário. 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento 

do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos 

financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

13.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 

empresa da Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente fornecido, acompanhada dos 

documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e 

Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida 

certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Decreto Estadual nº 1278, 

de 17 de fevereiro de 2011, em seu art. 7º, inciso I, alíneas “b” e “c”; 

13.3. O PAGAMENTO será creditado em favor da contratada, através de ordem 

bancária, na entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com 

clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente 

em que deverá ser efetivado o crédito; 

13.4. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) 

Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência 

de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 

 
13.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária 

do valor inicial. 
 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

14.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes neste Projeto básico ; 

14.2. Repor ou substituir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos, ou que 

não correspondam com o solicitado neste Projeto básico, no prazo máximo de 07 (sete) 

dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; 
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14.3. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, 

que incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos 

comprovantes, quando solicitados pela Administração; 

14.4. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive 

carga e descarga, até o local de entrega do objeto de Projeto básico; 

14.5. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os 

materiais que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Projeto 

básico, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 

responsabilidades provenientes deste Projeto básico; 

14.6. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante; 

14.7. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência 

do objeto fornecido; 

14.8. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a 

entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita; 

14.9. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente 

ao fornecimento dos materiais e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

14.10. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as 

obrigações assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 

Projeto básico; 

14.11. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência 

da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos materiais 

ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Administração 

contratante; 

14.12. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência; 

 
14.13. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação do Processo Licitatório; 

14.14. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 

contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste Projeto básico, razão pela qual 

a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

Contratante; 

14.15. C 

umprir outras obrigações  previstas no Código  de Defesa do Consumidor (Lei n° 

8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
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15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

15.1. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições 

previstas neste Projeto básico; 

15.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações exigidas; 

15.3. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a 

entrega do objeto a ser fornecido; 

15.4. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o 

objeto deste Projeto básico dentro das normas estabelecidas; 

15.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da empresa; 

15.6. Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 

15.7. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

15.8. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através 

de comissão/servidor designado nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

16. SUBCONTRATAÇÃO  

16.1. Não será admitida a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do 

objeto deste Projeto básico. 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 10520/2002 e 
subsidiariamente, na Lei n.º 8666/93, a licitante e/ou contratada que: 

17.1.1. convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, não aceitar ou retirar a nota de empenho; 

17.1.2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame; 

17.1.3. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. não mantiver a proposta; 

17.1.6. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

17.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.8. fizer declaração falsa; 

17.1.9. cometer fraude fiscal. 

17.2. A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes 

sanções: 

17.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

17.2.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 

injustificado e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 

estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre 
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o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

17.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

Contrato, no caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de 

Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

17.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

17.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

17.2.6. impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o 

consequente descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado 

do Amapá, pelo prazo de até cinco anos; 

17.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

as empresas e os profissionais que: 

17.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente 

com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto 

na Lei n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

17.6. A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, 

devendo tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 

17.7. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 

autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário 

decorrente das irregularidades constatadas; 

17.8. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 
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18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1. A Nota de empenho da despesa terá força de contrato, conforme prevê o art. 62, Inc. 

II, § 4º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

 
CAROLINA COSTA LIMA 

assinatura eletronica 


