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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

Aquisição de aparelhos de TV para atender 

às necessidades da Sala de Projetos e do 

Gabinete Técnico do Secretário, na Unidade 

Executora de Projetos do PAES. 

 

 

 

1. Introdução: 

O Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de São Gonçalo do 

Amarante/RN vem, por intermédio deste termo, propor a aquisição de 02 (dois) aparelhos de TV de 50 a 60 

polegadas, Display em LED e Full HD, com entradas USB e HDMI, para suprir as necessidades da Sala de 

Projetos e do Gabinete Técnico do Secretário, na Unidade Executora de Projetos do PAES. 

 

 

2. Objeto: 

Aquisição de 02 (dois) aparelhos de TV de 50 a 60 polegadas, Display em LED e Full HD, com entradas USB 

e HDMI, para implementação das atividades expositivas realizadas na Sala de Projetos e no Gabinete Técnico 

do Secretário, na Unidade Executora de Projetos do PAES. 

 

 

3. Especificações Técnicas 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND. QUANTIDADE 

01 

Aparelho de TV com tamanho de tela entre 50 e 60 polegadas, tipo LED 

com painel IPS, tecnologia smart TV com processador quad core, 

resolução 4K, recursos de inteligência artificial, preparado para Google 

Assistente, Amazon Alexa e Apple Home Kit, conectividade por Wi-Fi e 

Bluetooth, conexões (no mínimo 3 entradas HDMI, 2 entradas USB e 1 

entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexão 

SEM FIO com dispositivos Android e iOS para espelhamento de tela com 

smartphones, computadores e tablets. 

Und. 02 
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4. Custo Estimado 

 

Especificações do Material UND. QTD. 

Custo Estimado 

UNITÁRIO (R$) 

Aparelho de TV com tamanho de tela entre 50 e 60 polegadas, tipo LED 

com painel IPS, tecnologia smart TV com processador quad core, 

resolução 4K, recursos de inteligência artificial, preparado para Google 

Assistente, Amazon Alexa e Apple Home Kit, conectividade por Wi-Fi e 

Bluetooth, conexões (no mínimo 3 entradas HDMI, 2 entradas USB e 1 

entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexão 

SEM FIO com dispositivos Android e iOS para espelhamento de tela com 

smartphones, computadores e tablets. 

Und. 02 R$ 2.659,40 

Custo estimado TOTAL (R$) R$ 5.318,80 

 

 

5. Justificativa da necessidade 

A necessidade do referido equipamento, em linha gerais, dá-se devido ao aumento do uso de ferramentas de 

acompanhamento e análise de projetos e metas gerenciais e a necessidade de exposição das mesmas através 

das Smart TVs. Além disto, acrescenta-se que: 

 Com a pandemia, a maioria das reuniões têm ocorrido pela via remota, virtual, onde se torna 

necessário dispor de equipamento para realização recorrente de videoconferências; 

 A gestão do projeto é feita através de painéis e matriz de acompanhamento que requer tela de maior 

dimensão para sua visualização adequada inclusive em reuniões de análise; 

 Os projetos de engenharia e o planejamento e acompanhamento de sua execução prescindem da 

utilização de ferramentas georreferenciadas como Google Earth, entre outras, que requerem 

visualização panorâmica em tela de maior tamanho; 

 A necessidade de acompanhamento das informações relacionadas à área pública requer a existência 

de aparelho de TV na estrutura de trabalho da Secretaria. 

 

6. Critérios de julgamento 

Menor preço. 
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7. Forma de entrega e critérios para recebimento do objeto 

Os produtos deverão ser entregues em horário comercial, de segunda a sexta-feira, na Rua Maria do Carmo 

de Brito, S/N, Loteamento Samburá, Bairro de Santa Terezinha – CEP 59.291-153, município de São Gonçalo 

do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, com acompanhamento de Maria Salomé da Costa Sales. 

Os produtos serão entregues provisoriamente, para análise das características e verificação dos padrões 

exigidos, tendo a Administração 10 (dez) dias úteis para esse fim. 

Encerrado o prazo, será feita a entrega definitiva, caso os produtos estejam de acordo com os requisitos 

exigidos, ou comunicado o fornecedor para que proceda aos ajustes necessários, se alguma característica 

não tiver sido observada. 

 

 

8. Forma de Pagamento 

Após a emissão da Ordem de Empenho, o pagamento será efetuado à vencedora até o 30° (trigésimo) dia útil 

do mês subsequente à entrega dos produtos instalados, com a respectiva Nota Fiscal/Fatura, a ser atestada 

no Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEMDET. 

 

 

9. Sanções 

Conforme descrito na Lei 8.666/93. 

 

 

10. Unidade requisitante 

Unidade Executora de Projetos do PAES 

 

 

11. Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

Maria Salomé da Costa Sales 

 

 

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de janeiro de 2021. 

 

 

 

________________________________________ 
Francisco Fernandes de Oliveira Filho 

Chefe de Gabinete - SEMDET  


