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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
                             EQUIPAMENTO DE VIDEO CONFERÊNCIA 
 
 

    OBJETO 
 
 

Aquisição de equipamento para projeto de Solução Integrada de Videoconferência 

para reuniões virtuais  , conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 

estabelecidas neste instrumento. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 

1 Equipamento de Videoconferência HD 01 

 
 

As especificações técnicas mínimas do item a serem ofertados no processo de 

aquisição dos Equipamentos de Videoconferência estão detalhadas no Anexo I 

(CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS), deste documento. 

 

 

2.   JUSTIFICATIVA 
 
 

2.1.1 A aquisição do equipamento de videoconferencia é imprescindível para assegurar o 

andamento das atividades da Secretaria de Estado da Administração - SEAD no período de 

pandemia, visando atender as demandas de reuniões ordinárias, extraordinárias, sessões de 

alinhamentos, entre outras. 

 

2.1.2. Justifica-se a futura aquisição considerando que a SEAD não dispõe deste ativo 

tecnologico, sendo necessária tal aquisição com o objetivo de realizar reuniões virtuais entre a 

gestão e os demais colaboradores. 

 

 2.1.3. Cabe informar que o objeto indicado instrumento se demonstra de grande importância 

nesse momento de pandemia  e visa atender o consumo para este exercício e que embora a 

SEAD já faça uso de uma solução de colaboração virtual por aplicativo entre dispositivos móveis, 

celulares e notebooks, apresenta limitação no controle e gestão dos participantes, motivo pelo 

qual não atende aos requisitos para realização de Sessões de forma segura e restrita.  

 

ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
 

O prazo de entrega e instalação dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do(a) 

assinatura do contrato, em remessa única ou parcelada. 
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O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado por mais 05 (cinco) 

dias, caso a empresa contratada se manifeste tempestivamente sobre a 

necessidade de sua protelação. 

Os equipamentos deverão ser entregues pela licitante vencedora, de forma 

centralizada, na Secretaria de Estado da Administração, situada na Avenida 

FAB, 087, Centro Cívico no setor de Logistica, material e patrimônio, 

acompanhado por servidor da unidadede de Tecnologia da Informação 

designados, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer 

documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja. 

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta. 

Os bens e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da especificação, qualidade e quantidade 

do material, consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

 

         OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
 

São obrigações da Contratante: 

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos e serviços fornecidos provisoriamente com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo; 
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Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

anexos; 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

Efetuar a entrega e instalação do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 

ou validade; 

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078, de 1990); 

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 



Avenida FAB, 087 Centro Administrativo, Bairro Central, www.sead.ap.gov.br 
 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

O fornecedor deverá observar, ainda, as seguintes obrigações legais: 

No caso de importação, providenciar a documentação necessária e todos 

os requisitos previstos em lei; 

Responsabilizar-se pelo Registro junto aos órgãos controladores, além de 

todo o procedimento necessário para desembaraço desses equipamentos, 

se exigível essa condição legal; 

Comprovar que os equipamentos atendem as especificações constantes 

neste documento, além de apresentar declaração que comprove a 

capacidade técnica para realização dos serviços de manutenção e 

assistência técnica, devendo manter esta condição validada durante a 

execução da assistência técnica em garantia. 

Durante o prazo de garantia, prestar assistência técnica preventiva e corretiva na 

modalidade on-site, devendo justificar qualquer retirada do equipamento para 

procedimentos mais complexos, se necessário. 

Nos casos de manutenção corretiva dentro do período de garantia, os serviços de 

assistência técnica deverão estar disponíveis para acionamento em horário 

comercial, devendo ainda a Contratada disponibilizar canal especial de 

comunicação (telefone ou atendimento web on-line). 

Garantir o sigilo e a inviolabilidade quanto ao conhecimento adquirido das 

instalações físicas e eventuais dados técnicos das instalações onde serão 

instalados os equipamentos. 

Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos produtos adquiridos 

pela contratante sem prévia autorização. 

Prestar assistência técnica e manutenção de acordo com o manual do fabricante. 

Substituir as peças defeituosas ou degradadas em decorrência de falhas de 

fabricação, sem ônus para a Contratante, cabendo ao beneficiário final comunicar 

eventuais defeitos e a solicitação dos serviços, durante o período de garantia. 

 

 

DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
 

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
 

ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 

de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
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condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
 

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 com a execução e determinando o que for necessário 

à regularização de falhas ou defeitos observados. 

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela 

autoridade competente. 

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. 

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 

que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

 

9 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

9.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à 
conta dos recursos específicos da Secretaria de Estado da Adminitração 
SEAD- AP, cuja Fonte, Programa, Ação e Elementos de Despesas 
constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, quando da 
efetiva contratação, observadas as condições estabelecidas no processo 

licitatório. 

10. ESTIMATIVAS DE CUSTOS 

 10.1 A estimativa de custo com a contratação do serviço é de R$ 
11.499,90 (Onze mil quatrocentos e noventa e nove mil e noventa centavos), 
conforme se estrai da pesquisa de mercado elaborada pela Secretaria de 
Estado da Administração, que indicou a média dos preços praticados entre os 
fornecedores do ramo e a Administração Pública. 

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da 

Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

11.2  Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
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decorrência da contratação; 

11.3  Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

Fraudar na execução do contrato; 

11.4 Comportar-se de modoinidôneo;  

11.5 Cometer fraude fiscal; 
11.6  Não mantiver a proposta. 

11.7 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

11.8 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não  

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

11.9 Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso  

  injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) 

dias; 

11.8 Multa compensatória de 05% (cinco por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

11.9 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

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

inadimplida; 

11.10 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos; 

11.11  Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco anos); 

11.12  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. 

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

a Contratada que: 

11.13 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

11.14 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.15 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

 11.16 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 



 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

11.17 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

 
12. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
 

12.1 Os equipamentos deverão ter garantia, por um período mínimo de 12 (doze) 

meses (on site), quando o fabricante não especificar prazo superior, a partir da 

data do recebimento definitivo, sem ônus adicional para a contratante; 

12.2 Dentro do período de garantia, a Contratada arcará com todas as despesas 

de mão-de-obra, inclusive deslocamentos, ferramentas, materiais, bem como 

substituição de peças/componentes com defeitos de fabricação, cabendo a 

contratante arcar com as despesas das eventuais substituições de peças por 

desgaste de uso normal previstas no manual do fabricante, além das manutenções 

necessárias, também estipuladas no referido documento; 

12.3 O serviço de assistência técnica deverá estar disponível durante todo o 

prazo de garantia, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do 

fabricante, a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem 

qualquer ônus adicional para a contratante; 

12.4 A periodicidade e as atividades executadas no período serão utilizadas 

como parâmetro de contratação para o futuro contrato de manutenção preventiva 

e corretiva após o período de garantia. 

12.5 Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este 

Termo de Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação 

apresentados, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e 

correções necessárias. Caso a manutenção corretiva não seja apta a sanar os 

defeitos apresentados, o item do objeto deverá ser substituído por outro novo e 

em conformidade com o Termo de Referência. 

12.6 A assistência técnica corretiva será solicitada pela SEAD, por escrito (e-mail, 

fax ou central de atendimento) ou por telefone, obrigando-se a Contratada a 

atendê-la nos prazos máximos: 

a) De 02 (dois) dias úteis, após recebimento pela contratada de 

comunicação formal da área responsável nos equipamentos fornecidos 

nos quais se verifiquem defeitos de fabricação e se inicie os trabalhos de 

correção; 

b) Realização do serviço de manutenção corretiva no prazo máximo de 08 

(oito) dias corridos contadas da data do início do atendimento. 

c) A critério da Administração, o prazo acima poderá ser prorrogado, 

desde que devidamente justificado pela Contratada. 

12.7 A garantia inclui também a recuperação ou substituição de qualquer 

componente ou equipamento que apresente divergências nas suas 

 



 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

características, ou qualquer erro de projeto e defeitos de fabricação, sem qualquer 

ônus para a administração. 

 

13. TREINAMENTO 
 

13.1 O treinamento compreenderá a correta utilização dos equipamentos, bem 

como a configuração e gerenciamento dos sistemas e seus recursos, de forma a 

garantir a plena utilização, operação, administração e controle; 

13.2 O treinamento deverá abranger todas as funcionalidades dos equipamentos 

fornecidos, devendo oferecer material didático em português que servirá de auxílio 

nas instruções oferecidas. 

13.3 O treinamento deverá ser ministrado em português e abranger 

conhecimentos básicos, intermediários e avançados para permitir a utilização 

plena e integral dos equipamentos, sistemas e demais recursos. 

13.4 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, provenientes da 

realização do treinamento, inclusive aquelas com deslocamento dos instrutores, 

hospedagem, alimentação, translado, dentre outras. 

13.5 O treinamento será realizado na região do Estado do Amapá na Capital 

Macapá, no prédio da SEAD, em dias úteis sequenciais e terá carga horária 

compatível com o conhecimento a ser transmitido, com no mínimo 30horas/aula, 

devendo ser finalizado em até 5 (cinco) dias úteis após a instalação dos 

equipamentos e irá contemplar a participação de até 20 pessoas. 

 

                       ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 
Abaixo serão apresentadas as especificações técnicas mínimas dos equipamentos a serem 

ofertados. Os termos “possui”, “permite”, “suporta” e “é” implicam o fornecimento de todos os 

elementos necessários à adoção da tecnologia ou funcionalidade citada. 

 
 
OBSERVAÇÕES: 

• Todos os equipamentos devem ser novos e de primeiro uso e não devem constar, no 

momento da apresentação da proposta, em listas de end-of-sale, end-of-support ou 

end-of-life do fabricante, ou seja, não poderão ter previsão de descontinuidade de 

fornecimento. 

• Todos os equipamentos e suas partes devem possuir número de série com garantia 

reconhecida pelo seu fabricante no Brasil. 

• Os softwares devem ser entregues em sua versão mais atualizada. 

 

• Todos os componentes devem ser compatíveis entre si, sem restrições aos requisitos. 
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ITEM Especificações REF QTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

CÂMERA Panorâmica, inclinação e zoom motorizados suaves controlados 

remotamente ou por console 

Panorâmica +/- 90°; Inclinação +35° / -45; Zoom de alta definição de 10x sem 

perda; Campo de visão: Diagonal: 90° Horizontal: 82,1°; Vertical: 52,2°; Full 

HD 1080p 30fps; H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável 

(SVC); Foco automático; 5 predefinições de câmera; Controle à distância 

(PTZ) de produtos ConferenceCam (com suporte para serviços); Slot de 

segurança Kensington; LED indicador de vídeo com/sem som; Rosca para 

tripé padrão; CONTROLE REMOTO; Câmera, viva-voz e controle de 

chamadas; 5 predefinições de câmera; Viva-voz acoplado; Alcance do 

infravermelho de 8,5 m; Bateria CR2032 (incluída); VIVA-VOZ;Desempenho 

total duplex; Cancelamento de eco acústico; Tecnologia de redução de ruídos; 

Áudio de banda ultralarga; Pode ser emparelhado com dispositivos móveis 

através deBluetoothe NFC; LCD para identificador de chamadas, duração de 

chamadas e outras respostas funcionais; LEDs para transmissão de viva-voz, 

silenciador, espera eBluetooth;Controles por toque para atender ou encerrar 

chamadas, volume e mudo, Bluetooth e controles da câmera; 5 predefinições 

de câmera para configurações de panorâmica, inclinação e zoom; Slot de 

segurança Kensington; MICROFONES;Faixa de alcance: 6 m; Faixa de 

alcance com microfones de expansão: 8,5 m; Quatro microfones onidirecionais 

com conformação de feixe; Resposta de frequência: 100 Hz – 11 KHz; 

Sensibilidade: -28 dB +/-3 dB; Distorção:5% from 200Hz HUB / CABOS / 

ENERGIA; Hub central para conectar e alimentar todos os componentes; 

Adesivo e montagem sob a mesa incluído;Um cabo para a câmera: 5 m; Um 

cabo para viva-voz: 5 m; Extensões de cabo disponíveis (10 m e 15 m); Um 

cabo USB para conexão com PC/Mac (2 m); Adaptador de alimentação CA 

com plugs regionais; Cabo de alimentação (3 m); SUPORTE Suporte de 

funcionalidade dupla funciona em parede ou na elevação de mesa; 

COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES Conectividade plug-and-play via 

USB; Certificado para Skype for Business e ready for Teams; Certificado para 

zoom; Certificação Fuze; Certificado para o Google Hangouts Meet Hardware; 

Microsoft Cortana; Cisco Jabber; Compatível com BlueJeans, BroadSoft, 

GoToMeeting, Vidyo e outros aplicativos de vídeo conferência, gravação e 

transmissão compatíveis com câmeras USB;CONTEÚDO DA 

EMBALAGEM; Câmera Viva-voz; Controle remoto; Dois cabos de 5 m pés 

para conexão entre viva-voz e hub, ou câmera e hub; Um cabo de 2 m pés 

entre o hub e o PC; Velcro para o gerenciamento de fios. Velcro para proteger 

o hub na mesa; Hub alimentado; Adaptador de alimentação com plugs 

regionais e cabo de 3 m; Suporte Documentação; Cartão de garantia; 

DIMENSÕES; Câmera: Altura x largura x profundidade: 130 mm x 170 mm x 

138 mm Peso: 585 g; Viva-voz: Altura x largura x profundidade: 240 mm x 65 

mm x 240 mm; Peso: 1223 g; Concentrador:; Altura x largura x profundidade: 

94 mm x 34 mm x 74 mm; Peso: 83 g; Controle remoto: Altura x largura x 

profundidade: 50 mm x 120 mm x 12 mm; Peso: 51 g; Suporte para 

parede/mesa: Altura x largura x profundidade: 210 mm x 120 mm x 99 mm; 

Peso: 255 g Microfones de expansão: Altura x largura x profundidade: 83 mm 

x 83 mm x 21 mm; Peso: 230 g; REQUISITOS DE SISTEMA: Windows 7, 

8.1 ou 10; macOS 10.10 ou posterior 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

 

Equipamento de  VIDEOCONFERÊNCIA HD 
 
 

Equipamento de videoconferência que suporte e implemente, no mínimo, as 

seguintes       funcionalidades e características técnicas mínimas descritas a seguir: 

 

 
 

 

                                                               Macapá - AP, 05 de maio de 2021. 

 
 

 

 

Jader Augusto da Silva Valente  

Resp. UTINFO/NGA/CAF/SEAD 
 

Ramon Pereira de Azevedo 

Analista/UTINFO/NGA/CAF/SEAD 
 

 
 
 

Submete-se para aprovação do presente Termo e autorização para contratação do objeto em tela, que 

tem fundamento legal nas Leis 10.520/2002 e nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis. 

 

 

 

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 

Secretária de Estado da Administração 

 

 

 

JOSÉ MARLÚCIO ALCÂNTARA DE ALMEIDA 

Secretário Adjunto de Logística 
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