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TERMO DE REFERÊNCIA 

                                                              PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20210902 

 
 
 

1. OBJETO 

 

 
O presente TERMO DE REFERÊNCIA tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL, 

OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 

PARA/PA 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS: 

 
Nº 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

1 
Mesa para escritório, 2 gavetas e par de chaves, medindo: altura 74cm, 

largura 106cm, profundidade 60cm, material MDF, pé de aço carbono.  
35 Unidade 

2 

Cadeira Presidente Base Giratória Relax Confort; Cor: Preto; Assento em 

espuma; Encosto em espuma; Tipo de base: Estrela nylon pirâmide 320 

mm; Tipo de Braço: ´t´ fixo; Tipo de regulagens: Altura do assento, 

inclinação; Tecido revestimento: J Serrano; Capacidade de carga 120; 

altura máxima do produto (cm) 115; largura do produto 68; profundidade 

do produto (cm) 58; altura mínima do assento ao chão (cm) 48; altura 

máxima do assento ao chão 55 cm 

35 Unidade 

3 

Cadeira escritório giratória com braços reguláveis cadeira escritório, 

material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido, 

cor azul ou preto. material encosto: espuma poliuretano injetado, material 

assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória com 5 rodízios, 

tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, tipo sistema 

regulagem vertical: pneumático, quantidade pés: 5 um 

35 Unidade 

4 

longarinas com 03(três) lugares, fabricadas em polipropileno virgem, na 

cor preta, com assento medindo 395mm x 410mm e o encosto com 

curvatura anatômica medindo 410mm x 245mm. estrutura da base do 

assento em tubo de aço industrial de secção 50x30 mm, interligação ao 

encosto em tubo quadrado 20mm x 20mm com curvatura ergonômica 

para acomodação. 02 colunas verticais laterais unindo a base do assento 

aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x40mm com espessura mínima 

20 Unidade 
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Nº 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

de 1,2mm. base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com 

espessura de 1, 5mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 

800,0mm 

5 

Persiana tipo rolô com blackout, painéis de composição 100% polyester 

com revestimento em pvc resinado, espessura aproximada de 0,33mm e 

bloqueio uv de 100%, com acionamento manual, que opera através de 

corrente metálica, elementos de sustentação superior e/ou inferior em 

alumínio anodizado natural, resistentes para peças de grande extensão, e 

sistema redutor de peso para peças acima de 1,50m² com instalação 

150 M² 

6 

Computador desktop completo core i5 4gb hd 500gb monitor 21´ modelo 

memória ram 4gb ddr3; 4 gb memória ram; 500 gb hd; peso 14.0; core i5 

processador; hd 500gb. 

10 Unidade 

7 

NOTEBOOK I3, Processador: Core i3, 8ª geração, Placa de video 

integrada UHD Graphics, Memória de 8GB, HD de 1TB (5400 RPM) 

SATA 2,5" 

10 Unidade 

8 

Impressora multifuncional. capacidade máxima de ciclo mensal 50.000 

páginas copiadora scanner e impressora tecnologia de impressão laser 

monocromático visor em lcd resolução máxima em dpi 1200x1200 

velocidade do processador 400mhz memoria padrão 128mb memoria 

opcional 384mb duplex capacidade da bandeja de papel bandeja padrão 

250 folhas bandeja adicional 50 folhas capacidade de saída do papel 150 

folhas tamanho do papel carta, a6, b5, a4, a5, b tipos de papel: papel 

comum; papel fino; papel reciclado gramatura do papel 60 a 163g/m2 

velocidade da cópia 40cp/m digitalização color e monocromática cartucho 

para 10.000 paginas 

10 Unidade 

9 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COLORIDA COM AS 

SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES Multifuncional tanque de tinta 

compacta, baixo custo de impressão com alto rendimento, imprime em 

frente e verso automático e alimentador automático de folhas, sistema 

tanque de tinta, impressão preto em branco e coloridas. Wi-Fi Direct 

integrado, impressão sem fios diretamente de smartphone, tablet ou PC 

10 Unidade 

10 

Microfone de mesa - Microfone Gooseneck (Microfone de mesa) Haste 

flexível e anel luminoso - Tipo: Condensador de Eletreto. Direção: 

Direcional - Padrão polar: Cardióide - Resposta de Frequência: 60Hz-

18000Hz - Impedância de Saída: 680ohm - Sensibilidade:-46dB ± 2dB - 

Switch: Empurre Controle ON / OFF - Comprimento da Haste: 45cm - 

Bateria: 9V DC - Possui Alimentação Phantom Power (9-52VDC) Cabo: 

5 metros. 

10 Unidade 

11 
Microfone, tipo: lapela sem fio, tipo receptor: padrão rack 19 polegadas 

com 2 antenas, características adicionais: uhf, kit de montagem, 
03 Unidade 
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Nº 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

impedância: 200 ohms, alcance: mínimo 100 m, alimentação externa 

receptor: 110,220 v, alimentação receptor: 3 v, aplicação: auditório, 

material: corpo de metal, cor: preta, potência de saída: mínima 10 mw, 

referência fabricante: beyerdinamic ne 900d, relação sinal , ruido: menor 

que 110 db 

12 
Conector áudio-vídeo, tipo: xlr macho, característica adicional: metálico 

profissional c, rosqueamento em plástico 
20 Unidade 

13 

Conector XLR FÊMEA, 3p Níquel 6,0mm Conector de 3 pinos (terra 2 

vias), utilizado geralmente em microfones para transmitir sinal do tipo 

balanceado. Este tipo de conector possui um mecanismo de trava em seu 

corpo, para que não ocorra a sua desconexão acidental. Modelo 

Referência marca TBLACK.  

20 Unidade 

14 

Cabo para instrumento musical de XLR/P10, 10m de comprimento, fio 

emborrachado e com tamanho NGL HG, desbalanceado, com conectores 

P10 injetado em ZAMAC niquelado x XLR macho/fêmea niquelado, 

condutor e blindagem em cobre estanhado OFHC (isento de oxigênio), 

bitola 0,30mm², estéreo. Profissional 

20 Unidade 

15 

DATA SHOW: Projetor multimídia, distância mínima tela: 0,84 m, 

distância máxima tela: 10.41 m, voltagem:110,220 v, frequência: 50 a 60 

hz, quantidade entrada rgb: 2 un, quantidade entradas vídeo: mínimo 2 un, 

tamanho mínimo imagem: 76 pol, tipo zoom: digital, optico, tipo: portátil 

c, bolsa transporte e controle remoto, características adicionais: zoom 

ótico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima: 2200 lm, 

tipo projeção: frontal, retro projeção, teto, resolução mínima: 800 x 600 

dpi, resolução: 800 x 600 

01 Unidade 

16 

TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ: Modelo: TBTPS70 - Área de projeção: 

180 x 180 cm. Dimensões embalada: 20 x 12 x 200 cm. - Dimensões 

destojo metálico: 18 x 11 x 190. cm. - Altura máxima do tripé: 270 cm - 

Dimensões em Polegadas: 98"-Peso da-Embalagem: 10,5 Kg. - Peso do 

produto: 8,8 Kg.- Formato: 1:1 (Quadrado) - Cor do estojo: Branco. 

01 Unidade 

17 

Cronômetro, tipo mostrador: digital, características adicionais: funções 

início, parada e reset, memória, relógio e, tipo display: lcd triplo com 22 

dígitos, tamanho números: 5,5 x 3,5 mm, peso: 110 g, dimensões: 80 x 57 

x 18 mm, mostrador: 9 h, 59 min e 59,99 s, subdivisão: 1,100 s, 1,1.000 

min e 1,100.000 h. 

01 Unidade 

18 

LUMINÁRIA PLAFON LED DE SOBREPOR 18W QUADRADO 

BRANCO FRIO 6000K Potência: 18w - Tensão: BIVOLT (127-220v) - 

Iluminação branco frio(6000k) - Lúmens: 1170 - Ângulo de abertura: 

120º - Eficiência: 65lm/W - Vida útil: 20.000H - Dimensão: 

50 Unidade 
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Nº 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

210x210x28mm. 

19 Amplificador com potência RMS 1.000 w 01 Unidade 

20 

Mesa de Som 24 Canais BiVolt. Características: 24 Entradas ao total; 10 

Entradas Balanceadas XLR e entradas P10; 8 Entradas Line Mono; 4 

Entradas Line Stereo; 10 Switches Low Cut; 4 Aux Returns (1 Lr, 2 Lr); 

4 Aux Sends; Lr Rca In (2-track/usb Input); Lr Rca Out (2-track/usb 

Output); 2 Saídas Phones Out; 2 Main Ins Lt; Saídas Main Outputs Lr 

Xrl; Saídas Main Outputs Lr 1/4; Fx Out; 8 Saídas Sub 1-8; Saídas 

Control Room Lr; 8 Directs Out 1-8; 8 Inserts I/O 1-8; Entradas 

Mono/Estéreo: 8/4; Buses Mix: 4/2; Compressores um botão para fácil 

uso; Pré-Amplificadores para Microfones: 10; EQs 3 bandas nos canais 

Mono; Canal de Envio efeito Mon/Fx: 2/2; Retornos de Efeitos: 4 estéreo; 

Interface/Saída USB: 2-entradas/2-saídas; Banco de Efeitos FX: 16; 

Phantom Power +48V; Cancelamento de voz 

01 Unidade 

21 

Televisor, tamanho tela 32 pol, voltagem bivolt v, características 

adicionais smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor d i, tipo tela led, 

acessórios controle remoto. 

02 Unidade 

22 

televisor / tv. smart tv de 42 a 43, tela: led, full hd: 1.920 x 1.080 linhas 

(2.073.600 pixels), vídeo cmr (hz): 240, wifi integrado, formato da tela 

(ajustes): 16:9, just scan, 4:3, closed caption, fonte: ac100-240v 50/60hz, 

idiomas: português. conexões: 3 entradas hdmi, 3 entradas usb, 1 entrada 

rf para tv a cabo, 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógico), 1 

entrada vídeo componente - p2, 1 entrada de áudio e vídeo - p2, 1 saída 

digital (óptica), 1 entrada lan (rj45), 1 saída para fone de ouvido 

02 Unidade 

23 
Cabo áudio e vídeo, aplicação microfone, tipo cabo blindado e 

balanceado 
02 Unidade 

24 
Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, 

comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm 
50 Unidade 

25 

CADEIRA EMPILHÁVEL, Fabricada em polipropileno (plástica), com 

braços, antiderrapantes, com capacidade para suportar até 120 Kg; Cor: 

Branca; Garantia contra defeito de fabricação com certificação do 

INMETRO. 

200 Unidade 

26 

VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE com três 

velocidades regulada por reostato de embutir na parede (incluído), com 

sistema de anti-ruído, hélice de três pás, grade protetora aramada e 

voltagem 100v. Aproximadamente 60 cm de tamanho. 

15 Unidade 

27 
Geladeira/refrigerador 459l refrigerador frost free, com prateleiras 

retráteis, capacidade mínima: 459l; branco. 
02 Unidade 

28 Frigobar, capacidade: 120 l, tensão alimentação: 110,220 v, 03 Unidade 



cmaslegis@uol.com.br 
Trave ssa  Ves pas iano  Mart ins  de  Souza ,  n º.  24 1  –  CNPJ  0 5 . 1 17 .6 35 /00 01 -97  –  CE P 68 .2 30 -00 0 Bairro :  Centro  –  

Fone :  (9 3)  37 37 - 1 286  /  (93 )  3 73 7 - 1408  –  A lme ir im  –  Esta do  do  Pará  –  Bras i l .  
 

 

 
 
 

 

P O D E R  L E G I S L A T I V O  
Câmara Municipal de Almeirim 
Palácio Sebastião Baía Águila 

 

 

 

5 

Nº 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

características adicionais: prateleiras removíveis, gavetas. 

29 
Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 477 l, quantidade tampas: 2 un, cor: 

branca, tensão alimentação: 110 v. 
02 Unidade 

30 

Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 btu, tensão 

220 v, tipo split hi wall, modelo fancolete hidrônico, características 

adicionais 1 controle remoto s/fio, inverter. 

10 Unidade 

31 

Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000 btu, tensão 

220 v, tipo split hi wall, modelo fancolete hidrônico, características 

adicionais 1 controle remoto s/fio, inverter. 

05 Unidade 

32 

Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 30.000 btu, tensão 

220 v, tipo split hi wall, modelo fancolete hidrônico, características 

adicionais 1 controle remoto s/fio, inverter. 

05 Unidade 

33 

Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000 btu, tensão 220 

v, tipo split hi wall, modelo fancolete hidrônico, características adicionais 

1 controle remoto s/fio, inverter. 

10 Unidade 

34 
Smart tv led 75" 4k uhd hdr com wi-fi, 2 usb, 4 hdmi, inteligência 

artificial, 60hz . 
01 Unidade 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, que 

tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades das 

SECRETARIAS, realiza o presente processo licitatório visando a obtenção de melhores preços e 

condições de fornecimento de AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER 

AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARA/PA.  Desta feita, faz-se 

necessário a realização de procedimento Administrativo de licitação, observando sempre a busca da 

administração pública pela melhor qualidade e o menor desembolso, através de um procedimento 

formal de disputa e registro de preços. Por fim, na forma proposta de aquisição mais vantajosa para a 

Administração Pública da Câmara Municipal de  de ALMEIRIM DO PARÁ, bem como garantir a 

prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação do município, 
 

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 

 

4.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 meses, iniciado após a assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 
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4.2 O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será de 15 (quinze) dias, após a apresentação da requisição 

de fornecimento. 

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 - A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 

(trinta) dias contados do adimplemento daobrigação. 

5.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões CONJUNTA 

FEDERAL, FGTS e TRABALHISTA. 

 

5.3 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

 

5.4 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ, poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 

 

5.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso 

de pagamento. 

 

5.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo A CÂMARA MUNICIPAL 

DE ALMEIRIM PARÁentre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será 

a seguinte: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP= Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensaçãofinanceira = 0,0001644, assim apurado: I = (TX) 365I = (6/100) 365 I = 

0,0001644 

TX= Percentual da taxa anual = 6%. 

 
5.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 

posteriormente. 
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6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta das dotações orçamentárias 

consignadas no Processo Administrativo específico, de acordo com os valores ofertados e a demandas 

específicas. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1 - impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão; 

 

7.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante 

vencedora; 
 

7.3 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 

 
7.4 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado; 

 

7.5 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, o 

fornecimento do produto objeto deste Pregão; 

 

7.7 - comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper 

imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 
8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 –Cumprir fielmente as exigências da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ, naquilo que não 

contrariar o aqui previsto; 

 

8.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALMEIRIM PARÁ, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

8.3 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CÂMARA MUNICIPAL 

DE ALMEIRIM PARÁ; 

 
8.4 - responder pelos danos causados diretamente à CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 

PARÁ; 

 

8.5 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da CÂMARA 
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MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁquando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 

fornecimento do produto; 

 

8.6 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 

interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁapós o recebimento de requisições expedidas 

pelo Setor competente; 
 

8.7 - comunicar ao Setor competente da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁpor escrito, 

qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

8.8 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do fornecimento do produto, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação. 

 

 

ALMEIRIM PARÁ, 31 DE AGOSTO  DE 2021 

 

 

 

 

OTACILIO FRANÇA ALVES 
Presidente 
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