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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2010 
 
 

PROCESSO Nº 080/2010 
 
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS   
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1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar os requisitos 
para a Aquisição de Equipamentos Eletrônicos a serem utilizados em salas de 
aula, auditórios, cursos e eventos internos e externos do IMPA. 
 
1.2. A aquisição dos Equipamentos Eletrônicos ora solicitados se faz 
necessária a fim de melhorar a qualidade das explanações em sala de aula e 
apresentações de eventos técnico-científicos internos e externos, promovendo 
a adequação da insfraestrutura do IMPA.  
 
 

2 RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS A SEREM LICITADOS 
 

 

Item  Qtde. 
Valor 

Unitário 
Total 

1 

Mesa de áudio com oito canais: 
- 4 canais balanceados mic/line + 4 
canais estéreos; 
- Equalização de 3 bandas para todos 
os canais mono com sweep nos 
médios; 
- Equalização de 4 bandas para os 
canais estéreos; 2 saídas auxiliares; 
- Controle de pan, solo e on/off por 
canal; Fader de 60mm para controle 
de volume; 2 Sub grupos com saídas 
diretas; 
- Saídas de main, control room, 
fones, 2Track/rec out; Led medidor 
de sinal; 
- Processador de efeito digital de 40 
Bits com 100 programas e controle de 
Tap Delay; 
- Fader de 60mm para controle de 
volume de saída balanceada Main; 
Phanton Power para todos os canais. 

3 1.660,92 4.982,76 

2 

Teclado e Mouse sem Fio: 
- Conexão sem fio de 2,4 GHz; 
Alcance de até 10m; Indicadores de 
bateria; 
- Recursos do mouse: Tecnologia 
Blue TrackTM ; Mini transmissor de 
encaixe; Mouse com funcionalidades 
integrais, deslocamento em 4 
sentidos, 5 botões programáveis, 
partes aderentes laterais em borracha 
e Lupa; 
- Recurso do teclado: Teclas 

8 221,89 1.775,12 
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silenciosas à prova de líquidos; Teclas 
de baixo perfil silenciosas e sensíveis; 
Media Center; 
- Teclas de atalho; Teclas de função 
avançadas; padrão ABNT2.  

3 

Tripé suporte para caixa de som:  
-Tripé para caixas acústicas e 
monitores; 
- Em aço carbono; Regulagem 
telescópica de altura; Adaptador para 
caixa ; 
- Altura mínima: 1,28m, máxima: 
2,10m; PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL: 
60KGS; 
- Cor: Preto Epoxi 

11 214,67 2.361,37 

4 

Datashow com Brilho – 3200 Ansi 
Lumens: 
- Resolução nativa –XGA 1024x768 – 
suporta até SXGA 1280x1024; 
- Vídeo – 750 linhas de TV 
- Taxa de contraste – 500:1; 
- Tecnologia LCD 0,8” – 3 lentes – 
2.359.296 pixels (786.432 pixels x3); 
- Suporta formato de tela normal de 
4:3 ou Widescreen de 16:9; 
- Sistema de Cores – NTSC, NTSC 
4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, 
SECAM; 
- Compatível: EDTV 480p, SDTV 480i, 
HDTV 540p, 576p, 576i, 720p, 1035i, 
1080i e 1125i; 
- Lâmpada – 220 W UMH/2000 horas 
modo normal – 3200 ansi 
lumens/3000 horas modo econômico  
2600 ansi lumens; 
- Distância de projeção – 0,84 m à 
10,7m; 
Tamanho da Tela – 33” a 300” – 
Diagonal; 
- Cores – 24 bits – 16,7 milhões de 
cores; 
- Menu na Tela em 17 idiomas, 
inclusive Português;  
- Ajuste de inclinação manual; 
- Zoom Manual – 1:1.12; 
- Ajuste de distorção trapezoidal 
(keystone) digital - Automático; 
- Inversão de imagem – pode ser 
colocado no teto; 
- Wireless – Rede sem fio 802.11b/g 
integrado; 

7 5.200,00 36.400,00 
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- Terminais de Entrada: RGB análogo: 
D-sub 15 pin x 2, S-Vídeo: Mini DIN 4 
pin x1, Composite-Vídeo: RCA x 1, 
Áudio PC: mini Jack estéreo x 1, 
Vídeo L/R áudio:, mini jack estéreo x 
2, Conector Mini DIN 4 pinos; 
- Terminais de Saída: RGB análogo: 
D-sub 15 pin, RS232 x 01;  
- Energia – 100/240V – 50/60 Hz AC; 
- Dimensões – 23,3 cm (L) x 36,8 cm 
(C) x 8,8 cm (A) – peso 2,96 Kg; 
- Acessórios inclusos, Maleta para 
transporte, controle remoto e manual 
em inglês. 

5 

Amplificador de Áudio NCA AB100 
ST: 
- Potência total (RMS): 4 Ohms 
60W/8 Ohms 30W; Resposta de 
Freqüência: 10Hz a 20Khz; 
- Distorção Harmônica total: <0,01 @ 
100mV @ 1Khz; Equalização: 3 
bandas – Low, Mid e High; 
- Entradas: 1Mic P10/2 Line RCA 
estéreo selecionável; 
- Saídas: 1 Rec Out RCA ST e saída 
estéreo para caixa de som passiva 
(LxR); 
- Alimentação: 127/220V 
- Consumo:85W 

6 414,44 2.486,64 

6 

Tela Elétrica: 
- controle remoto com fio moldura 
preta, formato 4:3; área útil: 2,43m 
x 1,82m (LxA); 127 V. 

4 2.485,20 9.940,80 

7 

Caixa Acústica (par): 
6,5” cone injetado em PP 
homopolímero; cor branca; Borda de 
Santoprene; Bobina móvel 26mm em 
duralumínio; Diafragma 26mm Mylar; 
Sistema magnético Ferrite Piezo 
elétrico diafragma 13mm Mylar; 
Capacitivo 6 dB/oitava; Compatível 
c/8 ohms 87 (dB/2,83 v/m); 70-20 
KHz; 10-100 (watts). 

6 633,06 3.798,36 

8 

Apresentador Ponteiro Laser 
Verde: 
- Alcance de 30m eficazes com a 
tecnologia sem fio 2,4 GHz, 
indicadores display LCD com timer, 
bateria de alimentação e recepção de 
nível Built-in botões slideshow; 
Botões Timer; Alarme silencioso; 

10 433,00 4.330,00 
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Armazenável plug-and-play receptor; 
On/Off; Mala de transporte. 

9 

Amplificador 1800W RMS: 
- Classificação: Classe AB; Distorção 
harmônica total: 0,05% @ 4ohms; 
- Resposta de freqüência (s/filtro): 
20Hz à 20kHz +/- 0,7; Fator de 
amortecimento: >1.000@Ώ8/40Hz; 
- Ruído: Melhor que 105 dBA @ 
máxima potência; Sensibilidade: 
0,775V ajustável; 
- Impedância de entrada: 10K ohms 
balanceada; Consumo máximo 
senoidal: 10ª (em 220V) / 20ª (em 
110V); 
Alimentação: Bi-volt selecionável 
manualmente em 110V ou 220V – 60 
Hz; Entradas balanceadas XLR e P10; 
Sistemas de proteção: para si mesmo 
como para os alto-falantes à prova de 
curto-circuitos, circuitos abertos, 
sobrecarga, cargas desiguais e danos 
devido a superaquecimento. 

2 3.173,00 6.346,00 

10 

Caixa de som amplificada: 
- Sistema bass-reflex de 2 vias; 
Woofer de 15”; Corneta com drive de 
titânio 1”; Potência 300W RMS; 
Impedância: 8 Ohms;  
Divisor de freqüência: corte em 3,5 
KHz; Resposta de freqüência: 35 
Hz~20Khz; Tensão 110v/230v – 
50/60 Hz; Cor: Preto; 2 entradas 
Microfone/Line P10; 1 RCA (L/R) IN; 
1 RCA (L/R) OUT; 1 Speaker Out 8Ώ 
(Speakon); Botão para volume dos 
Mics; Botão para Echo; Botão para 
TREBLE; Botão para Bass; Botão para 
Volume Geral. 

10 1.635,61 16.356,10 

11 

Conversor VGA/XGA para S-vídeo: 
- Visualização simultânea do monitor 
VGA e o monitor de TV; Seleção de 
sistema NTSC ou PAL-M por chave; 
Possui controle para ajustar a 
visualização da tela, na posição 
horizontal ou na posição vertical; 
Função ZOOM por botão push-button; 
Função SIZE por botão push-button 
(somente em 640x480); Suporta 
resolução de 640x480 com taxa de 
atualização em 72/75/85 Hz; Suporta 
resolução de 800x600 com taxa de 

6 800,75 4.804,50 
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atualização em 60/72/75 Hz; Suporta 
resolução de 1024x768 com taxa de 
atualização em 60Hz; cabos; 
Temperatura de operação 0 ºC a 40 
ºC; Alimentação: 110V/220V – 60 Hz 
(Chave seletora) 

12 

Conversor S-Vídeo para 
VGA/XGA: 
- Formato de Entrada: Composto, S-
Vídeo, YPB PR e RGsB;  
- Nível de entrada vídeo composto: 1 
Vpp 75 ohms RGB @ 0.7 Vpp, 75 
ohms; 
- Nível de Entrada S-Vídeo: Y @ Vpp, 
75 ohms, C @ 0,286 Vpp 75 ohms;  
- Nível de entrada Vídeo 
Componente: Y @ 1 Vpp, 75 ohms, 
PB PR @ 0.7 VPP, 75 ohms;  
- Nível de Entrada RGB: RGB @ 0.7 
Vpp, 75 ohms;  
- Formato de Saída: RGBHV, YPBPR;  
- Nível de Saída RGB: @ 0.7 Vpp, 75 
ohms, H/V @ 3 Vpp, TTL;  
- Nível de Saída componente: PB, PR 
@ 0.7 Vpp, 75 ohms;   
- Conector Entrada componente: 
mini-Din 8 pinos;  
- Conector Entrada S-Vídeo: mini-Din 
4 pinos;  
- Conector Entrada composto: RCA;  
- Conector Saída: HD 15 pinos 
fêmea;  
- Controle: Botão Painel Frontal; 
Display de informação OSD ( On 
Screen Display); 
- Ajuste de Vídeo: Brilho, Contraste, 
Cor, Tint; Alimentação DC 100~240V 
para 5 V 2 A (centro positivo). 
 

1 803,59 803,59 

Total 
 

94.385,24 
 

 
 
3 DO VALOR ESTIMADO TOTAL PARA A AQUISIÇÃO 

 
 

3.1 - O valor global estimado para a compra, é da ordem de R$ 94.385,24 
(Noventa e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro 
centavos). O valor estimado servirá tão somente como subsídio às licitantes 
para formulação das propostas. 
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4 DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
 
4.1 - A proposta deverá ser apresentada detalhadamente contendo todos os 
percentuais, já considerando todas as despesas, como tributos, fretes, 
transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos 
preços para a aquisição dos itens. 
 
4.1.2 - A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
4.1.3 - Serão declaradas vencedoras as empresas que apresentarem a proposta 
com o menor PREÇO POR ITEM. 
 
 
5 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 
5.1 - Todos os equipamentos a serem fornecidos ao IMPA, deverão contemplar 
garantia/validade de no mínimo 12 ( doze ) meses a contar da data de entrega, 
acondicionados em suas embalagens (externas e internas) originais e em perfeito 
estado de conservação para sua utilização imediata. 
 
5.2 - Todos os equipamentos apresentados neste Termo de Referência deverão 
estar de acordo com o subitem acima, e não sendo, de forma alguma, permitidos 
equipamentos reutilizados ou reaproveitados.  
  
5.3 - Os equipamentos que não atenderem estas condições ou que apresentarem 
quaisquer vícios de fabricação, serão imediatamente devolvidos pelo IMPA ao 
fornecedor para substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data de sua devolução. 
 
5.4 - Na hipótese de constatação de fornecimento de equipamentos não novos e 
originais, recondicionados ou falsificados, em qualquer quantidade, serão 
aplicadas as penalidades contratuais cabíveis à CONTRATADA, cabendo ainda ao 
IMPA, o direito de mover ação judicial, responsabilizando-a civilmente por 
eventuais danos ou prejuízos que o fornecimento e uso destes produtos 
inadequados possam causar aos seus usuários, servidores e visitantes ou com 
estes acarretar transtornos operacionais ao IMPA. 
 
5.5 - Em se verificando índice de equipamentos inadequados ao uso, superior a 
5% (cinco por cento) do quantitativo total do lote fornecido pela CONTRATADA, 
caberá a mesma providenciar a substituição completa do lote restante do item, 
armazenando na Divisão de Materiais e Patrimônio, sala 124 do IMPA, no prazo 
máximo de 05 (cinco), dias úteis, e sem quaisquer custos adicionais para o 
IMPA. 
 
 
6 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 
 
6.1- Prazo máximo de entrega é de 10 (dez), dias, contados do recebimento da 
Autorização de Fornecimento – AF, conforme Anexo VI, podendo ser a entrega 
imediata, conforme o melhor interesse do IMPA. 
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6.2- A entrega deverá ser efetuada na Divisão de Material e Patrimônio, sala 124 
da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, situado a 
Estrada Dona Castorina, nº 110 – Horto –Rio de Janeiro - RJ. EVENTUAIS 
DESPESAS DE FRETE E OU DEMAIS DESPESAS, CORRERÃO POR CONTA DO 
FORNECEDOR. 

 
 

7 DO ORÇAMENTO 
 

 
Os recursos para pagamento dos equipamentos eletrônicos correrão à conta do 
Orçamento do projeto PDM - IMPA. 

 
 

8 DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

 
8.1 - O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária transmitida ao 
Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela 
Contratada, até 10 (dez) dias corridos após a apresentação dos documentos de 
cobrança, e após o aceite/ atesto da nota fiscal pelo setor competente. 
 
8.2 - É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da 
estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou 
mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 
instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
 
8.3 - Para efeito de pagamento, o IMPA procederá às retenções tributárias e 
previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 
 
8.4 - Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte – 
SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação 
a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a 
legislação específica. 
 
8.5 - Nenhum pagamento será efetuado a contratada caso a mesma se encontre 
em situação irregular perante o SICAF. 
 
8.6 - As notas fiscais/faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão 
devolvidas, e sua nova apresentação deverá ocorrer juntamente com a entrega 
da nota fiscal/fatura subseqüente. 
 
8.7 - Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direita a alteração de 
preços ou compensação financeira. 
 
8.8 - O IMPA reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, os produtos adquiridos não estiverem de acordo com a especificação 
apresentada e aceita. 
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9 DA DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
As dúvidas porventura existentes poderão ser esclarecidas com a Divisão de 
Material e Patrimônio do IMPA, através do e-mail: licitacoes@impa.br, ou pelo 
fax-símile (21) 2529-5040. 

 
 

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2010. 
 

_____________________________________ 
Katia Coutinho de Albuquerque 

Chefe da Divisão de Material e Patromônio 
IMPA - OS 

mailto:jmenezes@impa.br
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