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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. Aquisição de tablets, microfone condensador estéreo digital para smartphone, computador desktop 
com monitor de LCD e kit teclado com mouse wireless, cadeira de roda, para uso da clientela 
preferencial especificada no projeto de Acessibilidade contemplado na Unidade Sesc Ver O Peso. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. O Serviço Social do Comércio - Sesc, Administração Regional no Estado do Pará, inicia a  
implantação de recursos de acessibilidade para manter a excelência na qualidade de suas atividades e 
garantir a segurança e a integridade de pessoas deficientes, por ocasião da realização de suas 
programações. Desta forma, com o objetivo em ampliar suas atividades para atender a essa clientela 
especifica na Unidade Sesc Ver o peso, alinhando nossas ações  às recomendações institucionais.   Ao 
abordarmos essa questão, devemos considerar pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, 
pessoas com mobilidade reduzida, seja ela em caráter permanente ou temporário. De acordo com os 
Módulos de Diálogos em Cultura, documentos orientadores do Sesc para todas as Atividades do 
Programa Cultura, "torna-se primordial a atenção à acessibilidade cultural, não só no que tange ao 
acesso físico à sua programação mas também à sua fruição. A acessibilidade atitudinal torna-se um 
fator de suma importância, considerando que é a mudança de atitude das pessoas frente a esta 
questão que proporcionará mudanças significativas na sociedade que deve estar pautada na 
equiparação de oportunidades. Sendo assim, recomenda-se o estudo e a consultoria de profissionais 
especializados na área com relação a medidas relacionadas à acessibilidade nas Unidades e 
programação do Sesc." 
 

A solicitação de catálogos ou diligência faz-se necessária para uma análise mais criteriosa dos 

equipamentos ofertados. 

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

ITEM EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

01 

TABLET (ARMAZENAMENTO DE 128G ,TELA RETINA DE 9,7 POL., 
CHIP A10 FUSION,TOUCH  
ID) 
Tela Multi-Touch de 9,7 polegadas (na diagonal), LED, com tecnologia 
IPS 
Resolução de 2048 x 1536 pixels, 264 ppp 
ACESSIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL COM RECURSOS 
ASSISTIVOS PARA COMPLEMENTAR A CAPACIDADE VISUAL, 
AUDITIVA, MOTORA, DE APRENDIZAGEM E ALFABETIZAÇÃO. 

04 

02 
Microfone condensador estéreo digital para gravações ao vivo, 
entrevistas, áudio para vídeo, voz ou instrumentos. Inclui anti-puff, 
cabo adaptador para fone de ouvido e case. 

01 

03 
CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL COM ELEVAÇÃO DAS PERNAS 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO MODEO COM TUBOS DE AÇO 
CARBONO 

01 
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Assento e encosto revestido com nylon duplo almofadado 
Almofada de 4 cm removível no assento 
Protetor de roupa 
Dobrável 
Duas chapas maciças bilaterais em aço carbono reforçando o X 
Freios bilaterais 
Regulagem aro impulsor bilateral em nylon 
Apoio para os braços escamoteáveis com apoio em espuma 
Apoio para os pés com regulagem de altura 
Apoio de panturrilha em espuma injetada com regulagem de altura 
Rodas dianteiras aro 6” com pneus maciços 
Rodas traseiras aro 24” em nylon com pneus infláveis 
Rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical 
Garfos de alumínio 
Pintura epóxi com verniz (eletrostática) 
Capacidade de peso 100kg 

04 

COMPUTADOR DESKTOP  
PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7 
HD DE 1TB 
MEMóRIA DE 8GB 
PLACA DE VIDEO 32G 

01 

05 

MONITOR LCD COM RETROILUMINAçãO LED - 27"  
Opções de conectividade 
Portas e slots: 
Conector de alimentação | 2. Porta HDMI | 3. Recurso de trava de 
suporte | 4. 
DisplayPort | 5. Conector VGA | 6. Porta USB para upstream | 7. Portas 
USB para 
downstream | 8. Portas USB para downstream 
Cabos incluídos: 
Cabo de alimentação | Cabo DisplayPort | Cabo USB 3.0 para 
upstream | Cabo HDMI 

01 

06 KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS 01 

 
3.1. Em hipótese alguma será admitida alteração da especificação, sem que haja a concordância 

expressa do Sesc/AR/PA. 

3.2. As empresas deverão apresentar nas suas propostas catálogos e especificação do item, com as 

figuras dos equipamentos disponibilizados nas devidas cotações. 

3.3. Nos preços propostos devem estar incluídas, além dos insumos que os compõem, as despesas 

com impostos, embalagens, fretes, seguros, taxas e afins, ou seja, qualquer despesa que direta ou 

indiretamente possa influir no preço final do objeto. 

3.4.  Deverão estar acompanhados dos equipamentos todos os manuais técnicos dos componentes 

fornecidos, bem como dos drives necessários para a instalação daqueles que tenham tais drives. 

 
4. JUSTIFICATIVA DA INDICAÇÃO DE MARCA  
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4.1. Para aquisição dos equipamentos denominados computadores de mão, foi sugerida a marca 

APPLE e foram considerados os seguintes aspectos e critérios: 

4.2. A marca e modelo de equipamentos IPAD, IPHONE e Mac vêm com recursos integrados de 

comunicação que colaboram no aprendizado. No FACETIME, você pode usar linguagem de sinais, 

gestos e expressões faciais para conversar. O Falar Seleção ajuda no desenvolvimento da fala dizendo 

às palavras que você lê. E a Vocalização de Texto facilita seu aprendizado repetindo em alto e bom 

som o que você lê e escreve. Também existem vários apps de terceiros na App Store, como o 

TOUCHCHAT, que melhoram a maneira de você se relacionar.  Sugerida objetiva garantir a alta 

qualidade dos equipamentos que se estendem aos serviços disponibilizados com facilidade em todo o 

território Nacional com pontos autorizados.  

4.3. A marca sugerida atende as exigências da clientela preferencial durante a execução das 

programações. 

4.4. Além disso, a possibilidade de homologação da marca pretendida visa atender as condições, 

estruturas e especificidades da clientela preferencial que frequentará a unidade Sesc Ver o peso, que 

atenderá um público com faixa etária a partir de 10 anos, adultos e idosos. Por este motivo necessita 

de equipamentos desta natureza, modernos, que possuam confiabilidade segurança e design arrojado 

tornando as programações mais modernas. 

4.5. Nesse sentido, a definição de modelo e marca levou em consideração os seguintes critérios: 

 

 Tirar uma foto em família, contar novidades pelo FaceTime ou abrir as persianas ao acordar. 

Queremos que todo mundo possa aproveitar esses pequenos momentos do dia a dia com a 

ajuda da tecnologia. Por isso, trabalhamos para que a acessibilidade faça parte de cada. 

 Essa é uma das formas de garantirmos o excelente nível de qualidade na prestação dos 

serviços que vem sendo desenvolvidas há anos pelo Sesc e, por isso também, tão prezada e 

reconhecida pela sociedade brasileira.    

 
5. DO LOCAL DE ENTREGA 
 
5.1 A empresa vencedora deverá entregar os equipamentos eletrônicos na Unidade Sesc Ver O Peso, 

localizada no endereço: Av. Boulevard Castilhos França, nº 522, Bairro: Campina, em horário comercial 

08h às 12h/14h às 18h de 2ª a 6ª. 

 
6. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
6.1. O objeto deverá estar de acordo com a especificação descrita no item 3 do presente termo de 

referência; que atenda ao contido no art. 39, inciso VIII, da Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990 

(Código de Defesa do Consumidor),  

 

7. DO PRAZO 
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7.1. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer após o recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF, 

emitido pela Coordenação de Suprimentos e Patrimônio - CSP com limite máximo de 60 (sessenta 

dias) úteis. 

 
8. DA GARANTIA 

8.1. Contempla todos os equipamentos especificados neste termo (Tablets, microfone condensador 

estéreo digital, desktop com monitor e cadeira de rodas)  

8.2. A CONTRATADA deverá fornecer garantia conforme o item 8.1 deste termo de referência. Os 

equipamentos fornecidos deverão ser garantidos no Brasil, e os prazos contados a partir do seu 

recebimento definitivo do objeto.  

 
9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E DO PAGAMENTO 
 
9.1. O objeto será recebido e verificado na conformidade do equipamento, pelo responsável 

encarregado administrativo da atividade, da unidade Sesc Ver o peso, devendo a contratada entregá-lo 

no endereço indicado no item 5, acompanhado de nota fiscal, da qual será destacado canhoto com o 

carimbo ou despacho assinado pela coordenação. 

 
10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
10.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a empresa licitante forneceu ou esteja fornecendo material pertinente e compatível 

em características e quantidades com o item cotado da licitação. 

 
11. DEVERES DA CONTRATADA 
 
11.1. Acusar recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF  

11.2. Entregar Nota Fiscal com a mesma descrição constante no Pedido ao Fornecedor - PAF e/ou 

Contrato, após a entrega dos equipamentos; 

11.3. Cumprir os horários de funcionamento da Contratante ou horário acordado; 

11.4. Cumprir os prazos definidos no Edital; 

 
12. DEVERES DO CONTRATANTE 
 
12.1. Informar à Contratada sobre a emissão do Pedido ao Fornecedor - PAF e/ou assinatura do 

Contrato; 

12.2. Providenciar local para a entrega dos equipamentos; 

12.3. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada após conferir se os equipamentos entregue e 

realizados correspondem à especificação descrita no item 3 deste Termo de Referência; 

12.4. Efetuar o pagamento de acordo com a Nota Fiscal emitida pela Contratada, no prazo estabelecido 

de 10 dias úteis, após recebimento e atestado pelo encarregado administrativo e equipe técnica da 

unidade. 
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13. DAS PENALIDADES PARA OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 
 
13.1. Em caso de inexecução total, parcial ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de força maior, 

as empresas participantes da licitação objeto deste termo de referência, estarão sujeitos sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida a prévia defesa, as penalidades previstas 

na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses: 

a) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

Sesc/DR-PA, por um prazo de até 2 (dois) anos, inclusive quando recusar-se a assinar o Contrato ou 

em retirar o PAF, não mantiver a proposta financeira, não entregar amostras, apresentar declaração ou 

documentos falsos ou por reincidência de penalidade aplicada anteriormente. 

 
14. Setor Requisitante Responsável 
 
14.1. Unidade Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver o Peso. 
 
 
 
 Belém,_______de ____________ de 2020. 
 
 
 
                                              ________________________________________ 

Diretora de Programas Sociais 
Nediléa Negrão Ferreira 

 
 
 
 
                                              ________________________________________ 

Encarregado Administrativo de Unidade 
Edicarlos Pacheco de Matos 


