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Anexo I 
TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico nº 006/10 

1 – DO OBJETO 
 
1.1 – Aquisição, sob demanda, de Terminal de Auto-Atendimento (TOTENS), com manutenção e 
suporte assistido. 
 
2 – DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS 
 

 Placa mãe, padrão ATX; 

 Barramento de memória: suportar velocidades 667 e 800 MHz; 

 2 GB de RAM, no mínimo; 

 Tecnologia DDR; 

 Slot’s de expansão; 

 Portas de Comunicação: 2 a3 seriais e 4 USB; 

 Unidade padrão SATA, para o HD e DVD; 

 HD 160GB na velocidade de 7200RPM; 

 Unidade de DVD: DVD-RW/DVD-RAM; 

 Interface Ethernet: Conectores RJ 45 e Velocidade de comunicação de 10/100/1000 Mbps; 

 Fonte de Alimentação: Com seleção de tensão de 110 e 220 v e possuir chave comutadora 
de 3 posições; 

 Processador Duo Core, atualizado com no mínimo de 2,0 GHz; 

 Monitor de LCD 17”, resolução de no mínimo 1024X768; 

 Teclado anti-vandalismo; 

 TrackBall óptico; 

 Sistema Operacional Windows XP atualizado e com codecs de vídeo; 

 Sistema de Segurança, Aris WebCore ou similar; 

 Gabinete de aço escovado com pintura e adesivação a ser escolhida pelo PRODERJ; 

 Impressora Térmica que deverá operar em modo gráfico e modo texto para emissão de 
documentos. 

 
3 – DA MANUTENÇÃO 
 
3.1 - Deverá ser fornecida manutenção para os equipamentos, com reposição de peças, 
componentes (TrackBall, teclado e monitor de LCD) e, ainda, reparo no gabinete, por quebra ou 
defeito, durante o período contratual.  
 
4 – DO SUPORTE ASSISTIDO 
 
4.1 - As substituições de peças e componentes, bem como os reparos que se fizerem necessários 
serão efetuados no local de entrega dos equipamentos – item 9 deste TR. 
 
5 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DA GARANTIA 
 
5.1 – O prazo de entrega dos equipamentos será de até 30 (trinta) dias úteis, após a solicitação do 
Contratante. 
 
5.2 - O prazo de garantia dos equipamentos será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
entrega dos equipamentos. 
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6 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas formas estabelecidas no Contrato. 
 
6.2 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do Contrato. 
 
6.3 - Receber provisória e definitivamente o objeto nas formas definidas. 
 
6.4 - Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 
 
6.5 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e ampla defesa. 
 
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 - Manter, durante vigência do Contrato, em observância às obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 
 
7.2 - Sujeitar-se à fiscalização do gestor do Contrato quanto ao acompanhamento do cumprimento 
das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem como 
atendendo às reclamações consideradas procedentes. 
 
7.3 - Entregar os equipamentos de acordo com as necessidades do Contratante e na medida em 
que for solicitado. 
 
7.4 - Entregar os equipamentos no local indicado no item 9, em sua embalagem original, contendo 
a indicação da marca, modelo, fabricante e procedência, além de manual e catálogos técnicos. 
 
7.5 – Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega, bem como pelo risco de 
perdas, até o efetivo recebimento pelo Contratante. 
 
7.6 – Substituir, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da solicitação, sem ônus para o 
Contratante, o equipamento entregue em desacordo com as características constantes do TR ou 
não aceito pelo Contratante, ou em função da existência de irregularidades, incorreções e/ou 
defeitos ou, ainda, nos casos de conserto antieconômico e/ou inexistência de peças para 
reposição. 
 
8 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
8.1 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidores da Assessoria de 
Eventos - AEV. 
 
9 – DO LOCAL DE ENTREGA 
 
9.1 - A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada na Assessoria de Eventos – AEV, 
localizada na Av. Nilo Peçanha nº 175/22º andar – sala 2210 (entrada pela Rua da Ajuda nº 5) – 
Centro - CEP 20020-900 - Rio de Janeiro – RJ 


