PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE - SP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº: 083/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº. 061/2021 – Registro de Preço
Edital nº: 061/2021
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Item

01

02

Qtd.

Descrição do Produto

Vl Unt

Vl. Total

15

Computador
tipo
desktop,
Configuração mínima: Processador i3
3.40 GHZ, Memória RAM 8 GB, hd 500
gb, Conecções traseiras: ps2 teclado, 2.900,00 43.500,00
ps2 mouse, rede lan, 4 X Usb 2.0, 1 X
Áudio, Hdmi, teclado, mouse, monitor led
19.5" e garantia

8

Impressora tipo multifuncional laser
configuração mínima: Impressão
monocromática preta, toner para 1000
cópias, processador 600 mhz, resolução
1200 x 1200 dpi, papel A4 20 ppm,
conexão usb, memória 128 mb, visor de
LCD, digitalização 600 x 600 dpi com
redução e ampliação de imagem e
garantia

03

4

04

10

1.778,33

14.226,64

Impressora tipo multifuncional jato de
tinta
colorida
com
tanque
configuração
mínima:
Impressão
colorida, tinta em tanque, resolução
6.252,00
5760 x 1440 dpi, papel A4 15 ppm, 1.563,00
conexão usb, visor LCD, digitalização
1200 x 1200 dpi com redução e
ampliação de imagem e garantia
Nobreak
configuração
mínima:
Potência de 600 va, bivolt, 4tomadas de
5.633,30
563,33
saída 110 volts, padrão NBR e garantia
TOTAL: 69.611,94

VALOR ESTIMADO:
O valor total estimado para aquisição do objeto deste pregão é de R$ 69.611,94 (sessenta e
nove mil e seiscentos e onze reais e noventa e quatro centavos).
PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA:
O prazo para entrega do objeto será até de 15 (quinze) dias após o recebimento da Ordem
de Fornecimento.
DO PAGAMENTO:
O pagamento referente á aquisição, será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento do objeto licitado, através de emissão da nota fiscal.
A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções.
Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de
apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária (TED ou DOC) em nome da
empresa vencedora desta licitação, constante no campo de observação reservado da nota
fiscal.

